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80 років з дня народження
Петра Петровича Кононенка

Від імені Шкільної Ради при УККА
і всього вчительства шкіл
українознавства в США сердечно вітаємо Вас,
дорогий наш Петро Петровичу
зі славним 80-літтям!
Роки щось віднімають але й додають багато —
мудрість і досвід.
Це багато важитьу цьому світі.
А особливо в Україні і особливо тепер,
коли так важко пробивається
все правдиве і вічне через зневіру і вороже оточення.
Ви вашою звитяжною роботою
піднімаєте на дусі і показуєте всім,
що не можна миритися з неправдою
і руйнацією надбань поколінь мрійників і борців
за волю і незалежність України.
Що треба продовжити ту лінію української культури,
яку дістали ми від наших славних предків.

Створений Вами Інститут українознавства —
це не тільки наукова установа,
це — колектив однодумців,
які несуть рятівну місію
для української культури і мови.
І це велика поміч для нас — українців в Америці.
Наша співпраця і взаємопідтримка
дають добрі плоди.
Треба триматися разом — в цьому наша сила.
Виховання доброї зміни — справа не легка.
І тут треба мати чітку стратеґічну лінію.
Робота над підручниками,
по яким молодь може вчитися
про правдиву нашу історію,
високоталановиту літературу та поезію,
науку та мистецтво є дуже важлива.
І це — те поле, яке ми непогано виорали.
Але, добрі підручники, це — півділа.
Друга половина — добрі, патріотично виховані
вчителі. Наші щорічні семінарі і ваші конференції з
українознавства дають вчителям ті орієнтири,
на які вони мусять спрямовувати нашу молодь.
А це — насамперед виховання
правдивого самоусвідомлення
кожною молодою людиною свого українського
коріння і відповідальності перед батьками
за майбутнє України та українства, де б воно не було.
З приємністю пригадуємо Ваше перебування в
США. Живий обмін ідеями і почуттями дає наснагу
на довгий час. і це важливо для наших вчителів і
для нас. Ваша підтримка і зрозуміння дуже вагомі
у вихованні вчителя нової доби. Підручник з
українознавства, який Ви створили — добра основа
не тільки для учнів але й для вчителів.
Дорогий Петре Петровичу!
Ми бажаємо Вам від усієї душі здоров’я,
щастя, успіхів у Вашій нелегкій діяльності.
Взамоєрозуміння з рідними,
близькими, співпрацівниками.
Бажаємо вирішення всіх тих проблем,
що приніс цей нелегкий час.
Насамперед, щоб ваше дитя —
Інститут українознавства
вистояв перед тим несамовитим тиском,
що чинить на нього нова влада.
А ми Вас підтримаємо.
Многая літа!
Управа Шкільної Ради

Мова і майбутнє України
Петро Кононенко
Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люде.
Тарас Шевченко
Мова — душа кожної національності,
її святощі, її найцінніший скарб.
В мові наша стара й нова культура,
ознака нашого національного визнання...
Іпоки живе мова — житиме й народ як національність.
Не стане мови — не стане й національності: вона геть
розпорошиться поміж дужчим народом.
Іван Огієнко

У 10 статті Конституції записано: «Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя
на всій території України».
Конституція є Законом прямої дії.
І все ж: є «демократи», які, окрім Конституції, ще вимагають «закону про мови»,— а Верховна Рада не
спроможна прийняти Закон, що відповідав би Конституції.
Наслідок: одні пробують втілити Конституцію в життя; інші — сприймають Конституцію лише як декларацію
і не виконують її.
Ще інші — або саботують виконання Конституції, або й торпедують її, чим практично стають на шлях анти
конституційної, отже — антидержавної дії.
Упродовж століть українську мову заборонювано щонайменше 174 рази! Після референдуму 1991 року, коли
понад 92 % громадян висловилися за державний суверенітет України, і українська мова піднеслась на крилах.
Однак — ненадовго: на початку XXI ст. вона знову опинилася в становищі зневажуваної, а то й переслідуваної.
Стати б на захист і Мови, і Конституції Президентові, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Конституційному
Судові та Генеральній Прокуратурі, адже йдеться про честь, долю й майбутнє України, а тим самим — Європи і
світу,— але це здійснено на вимогу мільйонів громадян лише Конституційним Судом. Природно, що згідно з стату
сом — лише теоретично.
Тому практично маємо і такі конструктивні документи, як «Міська комплексна програма заходів
щодо розвитку і функціонування української мови в м.Києві на 2002—2005 рр.» «Українська мова в українській
столиці», прийнята Київською міською владою з такими аргументами:
«Київська міська влада в роботі по реалізації державної мовної політики керується статтею 10 Конституції
України, Рішенням Конституційного Суду України від 14.12.1999р. № 10-рп/99 (справа про застосування україн
ської мови), законами України «Про мови в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 №998
«Про затвердження Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови».
У статті 10 Конституції України зафіксовано: «Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя
на всій території України.
В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин
України».
У законі України «Про мови в Україні» зазначено: «Українська мова є одним з вирішальних чинників націо
нальної самобутності українського народу».
Держава «забезпечує українській мові статус державної з метою сприяння всебічному розвиткові духовних
творчих сил українського народу, гарантування його суверенної національно-державної майбутності».
Таким чином, реалізація державної мовної політики є важливою складовою процесу державотворення,
формування патріотичної свідомості і високої духовності громадян.
Міська влада будує свою роботу у сфері мовних відносин на принципах еволюційності, поступовості та пла
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номірності.
Виважена мовна політика міської влади є одним із
факторів забезпечення стабільної ситуації у м. Києві.
Соціологічні дослідження щодо мовної ситуації в
столиці, проведені у 2000-2002 роках, засвідчили, що на
сьогодні вона є врівноваженою.
Заданими опитування 2001 року, лише 15% киян
вважає, що сьогодні в місті існує реальна можливість
виникнення конфлікту на мовному ґрунті, водночас як
73% цього не вбачають.
Протягом 2001 р. зафіксовано зростання частки
киян, які у повсякденному житті спілкуються українсь
кою мовою, з 15% — у 2000 р. до 19% — у 2001 р.
Важливо, що більшість киян з розумінням ставить
ся до реалізації чинного мовного законодавства. Так, дві
третини мешканців столиці вважає, що ступінь вживан
ня української мови у столиці не відповідає її статусу
«державної мови».
Поступово зростає також і частка киян, які вважа
ють, що у перспективі українська мова має стати роз
мовною мовою столиці (з 31 до 36%).
Водночас для повноцінного функціонування в ук
раїнській столиці української мови як державної треба
ще багато зробити і органам виконавчої влади, і широкій
громадськості.
Саме цією обставиною була викликана розробка
Міської комплексної програми на 2002-2005 рр. «Ук
раїнська мова в українській столиці», затвердженої роз
порядженням голови Київської міської державної адмі
ністрації від 12.09.2002 р. № 1749.
Комплексна програма сформована Головним уп
равлінням з питань внутрішньої політики на основі про
позицій головних управлінь, управлінь та інших струк
турних підрозділів міськдержадміністраціі, ряду твор
чих спілок, громадських організацій.
Мета Міської комплексної програми «Українська
мова в українській столиці»:
— вироблення системи роботи органів міської вла
ди всіх рівнів по реалізації державної мовної політики
та створення в столиці сприятливих умов для всебічно
го розвитку та функціонування української мови як дер
жавної в усіх сферах суспільного життя столиці, підне
сення її соціального престижу;
— формування у мешканців столиці національної
свідомості та людської гідності, виховання культури со
ціальних та міжнаціональних взаємин;
— утвердження у сфері громадських відносин міс
та принципів патріотизму та загальнолюдської моралі;
— сприяння всебічному духовному розвитку гро
мадян на основі національних та світових цінностей.
Комплексна програма «Українська мова в укра
їнській столиці» складається з трьох розділів: 1. Ад
міністративно-контрольна та організаційно-методична
діяльність; 2. Інформаційно-просвітницька діяльність;
3. Координуюча діяльність, яка охоплює різні сфери та
аспекти реалізації державної мовної політики: освіту,
культуру, інформаційний простір (засоби масової ін
формації, книговидання), наукові дослідження у сфері
www.ridnashkola.org

етномовних процесів, транспорт, торгівлю, медицину,
інформаційно-рекламне оформлення міста тощо.
Програмою «Українська мова в українській сто
лиці» передбачено здійснення на міському та районному
рівнях організаційних, інформаційно—методичних та
культурно—мистецьких заходів, що сприятимуть утвер
дженню державного статусу української мови.
Серед першочергових адміністративно-організа
ційних заходів комплексною програмою передбачено:
— систематичний розгляд на апаратних нарадах
у Київській міськдержадміністрації та в районних у м.
Києві державних адміністраціях питань реалізації мов
ного законодавства та виконання програми;
— створення при Київській міській державній ад
міністрації Міжвідомчої Координаційної ради з питань
реалізації державної мовної політики та утвердження
державного статусу української мови;
— розробка у кожному районі міста аналогічних
комплексних програм;
— налагодження систематичного аналізу стану
виконання чинного мовного законодавства на підпри
ємствах, в установах та організаціях районів та що
квартальне заслуховування відповідної інформації на
апаратних нарадах у райдержадміністраціях;
— розробка структурними підрозділами Київ
ської міськдержадміністрації заходів щодо виконання
комплексної програми розвитку і функціонування ук
раїнської мови;
— при атестації працівників органів державної
влади міського та районних рівнів враховувати їхній об
сяг знань і використання української мови під час вико
нання службових обов’язків;
— щорічно організовувати роботу курсів українсь
кого ділового спілкування при Київській міськдержад
міністрації, курсів української мови для представників
національно-культурних товариств та жіночих гро
мадських організацій.
ДОВІДКОВО:
„З 1997 року при Київській міській державній адмі
ністрації діють безплатні курси ділової української мови,
на яких за цей час навчились та отримали посвідчення
про опанування основами ділового спілкування держав
ною мовою близько 300 слухачів.
Комплексною програмою передбачено створення
до кінця поточного року курсів української мови при
районних державних адміністраціях, закладах освіти,
культури, медицини, сфери обслуговування, в авто
підприємствах, трамвайно-тролейбусних депо, мет
рополітені, торговельних закладах.
У програмі визначені завдання щодо регулювання
та контролю за мовним режимом у рекламно-інфор
маційному оформленні столиці.
Особливу увагу програма звертає на дотримання
мовного законодавства під час ліцензування, реєстрації
та перереєстрації суб’єктів підприємницької діяльності,
недопущення при цьому використання іншомовних за
позичень та новоутворень.
Київська міська державна адміністрація розширює
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роботу щодо підтримки національного книговидання та
книгорозповсюдження. Відповідні заходи передбачені і
в програмі «Українська мова в українській столиці».
Зокрема, міськдержадміністрація продовжить ро
боту по виданню словникової літератури у серії «Бі
бліотека державного службовця» з метою безоплатної
передачі тиражів державним установам, організаціям та
підприємствам столиці.“
ДОВІДКОВО:
„За сприяння Київської міської державної адмініст
рації сьомий рік Українським науково—виробничим
центром «Рідна мова» здійснюється підготовка та ви
дання спеціальних словників «Бібліотека державного
службовця».
За останній час випущено «Словник-довідник ук
раїнського літературного слововживання» тиражем 10
000 примірників, а загалом у «Бібліотеці державного
службовця» видано 7 словників сукупним накладом 52
000, які безоплатно передано структурним підрозділам
Київської міської та районних державних адміністрацій,
державним установам та організаціям столиці.
Прийнято розпорядження Київської міськдерж-ад
міністрації «Про видання довідника-практикуму офіцій
ного протоколу».
Програмою «Українська мова в українській сто
лиці» передбачено таке:
— істотне розширення у м. Києві книжкових ма
газинів із відділами для реалізації україномовної літе
ратури та періодики;
— заходи щодо розміщення мережі книжкових кі
осків із реалізації україномовної літератури та періодики
на прилеглих до Київського метрополітену територіях;
— забезпечення пріоритетності комплектування
міських масових бібліотек, районних централізованих
бібліотечних систем україномовною художньою, на
вчальною, довідковою, словниковою літературою та пе
ріодичними виданнями;
— виділення коштів для забезпечення передплати
україномовної періодики для шкіл м. Києва.
З метою заохочення керівників державних та гро
мадських організацій, працівників освіти, культури, тор
гівлі, транспорту, широкої громадськості столиці в робо
ті по реалізації державної мовної політики, створення у
місті атмосфери шанобливого ставлення до української
мови у Київській міській державній адміністрації про
довжити роботу по щорічному вшануванню кращих по
пуляризаторів українського слова — до Шевченківських
днів (9−10 березня), Дня української писемності та мови
(9 листопада), Міжнародного дня рідної мови (21 люто
го).
Передбачено також у ході реалізації в м. Києві
комплексу заходів гуманітарної сфери наповнювати їх
національно-патріотичним, державницьким змістом.
Серед освітньо-виховних заходів — забезпечити
використання державної мови у навчальному процесі в
дошкільних, загальних середніх, професійно-технічних
та вищих навчальних державних та комунальних закла
дах столиці:
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— до початку нового навчального року забезпечи
ти школи Києва Українськими підручниками у повному
обсязі;
— оголосити міський конкурс на створення кра
щого регіонального підручника, навчального і мето
дичного посібника;
— розробити і видати навчально-методичні по
сібники, комп’ютерні програми з української мови, роз
робити програми циклів телерадіоуроків з української
мови та літератури.
У сфері культури м. Києва відповідно до комплекс
ної програми «Українська мова в українській столиці»
планується здійснювати перспективне планування на
створення україномовних вистав та концертних про
грам.
Передбачено також розширити практику держав
них замовлень на першопрочитання творів сучасних
українських авторів для театрів міста.
Буде поновлено практику широкого проведення в
кінотеатрах м. Києва декад українського кінематографа
та фестивалів українського кіно, показу фільмів кіносту
дій України, зарубіжних кіностудій, створених на основі
українського етносу, української класичної та сучасної
літератури і драматургії.
Комплексною програмою встановлюється порядок,
за яким при організації культурно-мистецьких заходів
на міжнародному рівні (Дні міст побратимів, фести
валі, мистецькі конкурси, виставки тощо) формування
та проведення мистецьких програм буде здійснюватися
державною мовою.
Для навчальних закладів естетичного виховання
і надалі видаватимуться нотні збірки української піс
ні та музики, іншої музично-педагогічної літератури
з використанням культурно-мистецької спадщини ук
раїнського народу. Передбачено також централізоване
видання навчальної документації державною мовою для
дитячих шкіл естетичного виховання.
Згідно з комплексною програмою «Українська мова
в українській столиці» Науково-дослідний інститут со
ціально-економічних проблем м. Києва продовжить
наукові дослідження розвитку етномовних процесів у
столиці. Інститут здійснюватиме соціологічний моні
торинг динаміки розвитку етномовної ситуації та про
цесів функціонування української мови в усіх сферах
суспільного життя столиці, за результатами якого визна
чатимуться пріоритетні напрями реалізації мовної полі
тики в місті.
Спільно з вищими навчальними закладами та гро
мадськими організаціями планується систематично про
водити науково-практичні конференції, семінари, «кру
глі столи», спрямовані на піднесення ролі української
мови як державної.
Важливу роль у реалізації державної мовної полі
тики відіграють засоби масової інформації.
Серед заходів програми «Українська мова в ук
раїнській столиці» передбачено залучення ЗМІ (газети
та телерадіоканали) до висвітлення міських та районних
заходів щодо виконання чинного мовного законодав
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ства, обговорення актуальних питань сучасного стану
функціонування української мови.
Зокрема, на сторінках газети «Столиця» і надалі
щомісячно публікуватимуться матеріали під рубрикою
«Мова про мови», а на каналі «Голос Києва» щомісячно
будуть готуватися радіопередачі «Мови рідної палітра».
З метою надання киянам безплатної мовознавчої
допомоги (силами фахівців-філологів, лексикографів) з
питань українського правопису та літературного слово
вживання згідно з Комплексною програмою планується
організувати роботу спеціалізованої телефонної служби
«Громадська мовознавча приймальна» на базі кафедри
української мови одного із столичних вузів.
Робота по реалізації державної мовної політики охо
плює усі сфери життєдіяльності столиці, оскільки вона
стосується кожного громадянина, кожної організації,
установи, підприємства. Успіх цієї справи залежить від
налагодженої, наполегливої, методичної співпраці орга
нів державної влади та широкої громадськості.
Від імені Київради

О. О. Яковенко“

На жаль, преса в численній масі своїй «не поміти
ла» державної ваги документа! Не зробила предметом
щоденної популяризації, не акцентує: маємо приклад —
гідний наслідування!
Приклад, наголосимо, аналогом якому є: Указ Ко
ролеви Великої Британії про захист англійської мови
на теренах англійського королівства; Указ Президент а
Франції про захист і пріоритет французької мови; Указ
Президента Росії про захист російської мови навіть в ін
ституціях системи російської влади...
Природно було б чекати Указу Президента України
про захист і підтримку української мови, але...
Натомість із уст державних діячів повсякчас чує
мо то пропозиції, то заяви про наміри піднести статус
мови... іншої держави та мов національних меншин і
тим самим ще більше понизити реальну роль державної
української мови, дискредитувати її Конституційний
статус, суспільний авторитет і тим самим остаточно ви
тіснити її на узбіччя історії...
У цивілізованих країнах така реальність була б
трактована як абсурдна, а дії посадових осіб як анти
конституційні й антидержавні.
Інша справа — в Україні: тут державна мова ста
ла товаром у ринкових відносинах: нею торгують і за її
рахунок набирають голоси в час виборів; її ігнорують і
зневажають посадовці найвищих інстанцій; українську
мову як державну фактично переслідують на рівні об
ласних і міських рад, як те відкрито, без остраху перед
Законом продемонстровано в Донецьку, Луганську, Ми
колаєві, Одесі, в Криму.
Зневажають не просто Мову,— а тим самим і ук
раїнську націю, культуру, державу, Конституцію депу
тати Верховної Ради — тієї Ради, що прийняла Кон
ституцію і як найвищий закон, і як закон прямої дії...
Ігнорують Конституцію судові органи всіх рівнів, їхні
посадові особи. І все безкарно!
Найрізноманітніші мотивації тих, хто посягає і
www.ridnashkola.org

на Конституцію, і на Святиню Святинь народу — його
мову.
Одні брак культури і відповідальності виправ-дову
ють тим, що їх, мовляв, так навчили в радянській школі.
Що для них важко швидко змінити мовний режим і вони
стоять на позиціях «поступовості» процесу оволодіння
державною мовою.
І за це, як потопельник за соломинку, хапаються й
деструктивно налаштовані чиновники, хитромудро при
цьому пояснюючи: «поступовість» — це в інтересах
суспільства, щоб не збурювати зайвих пристрастей.
Ми також проти «зайвих» пристрастей. Але їхня
версія «поступовості» — то глумливе, одверто цинічне
лукавство та глум і над собою, і над законами та суспіль
ством, бо законом встановлювався термін практичного
оволодіння державною мовою до 1996 року, а пройшло
вже два часових відтинки, ситуація ж тільки погіршу
ється: українська мова все настійливіше витісняється з
преси та інших ЗМІ, з вищої школи й освітніх закладів
цілих регіонів, не пробивається в Інтернет, у наукововиробничу сферу; не запановує в повсякчасному спілку
ванні суспільства...
— Ось бачите,— потирає руки українофоб,—
української мови не сприймає більшість суспільства!..
І цей цинічно-підступний українофоб не бере ре
ального стану речей та не ставить питання: чому по
повзла інфекція байдужості та зневаги до держав
ницької гідності й честі, чому іноземні мови нав’язують,
а рідну не захищають; більше, цинік не обмежується
фальшивою констатацією, він вдається до комбінуван
ня корисливо підібраними цифрами відсотків українота російськомовних і підводить під свою українофобію
«теоретичну» базу: русифікацію зумовила логіка історії,
народ добровільно робить вибір на користь мови сусід
ньої держави.
І суттєво, що той українофоб — не малописьмен
на людина з вулиці. Навпаки! — це «щирий» борець за
справедливість спосеред чиновного люду, увінчаного
званнями то політологів і прогнозистів, то докторів наук,
а то й академіків. Це може бути журналіст, що хвалить
ся високими заробітками, не торкаючись пит ання, за що
та плата. У зв’язку з цим їхні судження тиражуються як
«фундаментальні» та «об’єктивні», хоча ті висновки, як
не розглядай їхні судження,— антиукраїнські.
Один з прикладів, про який уже говорилося у ви
данні «Феномен української мови» (К., 1999, 2000 рр.),—
стаття О. Лановенка, Ю. Швапба, О. Кубеліуса «Мовні
та соціокультурні чинники консолідації (запам’ятаємо
аспект цього українофобського виразу! — П. К.) укра
їнського суспільства» в журналі «Українсько-російські
відносини: гуманітарний вимір». Її автори — працівни
ки на терені України; отже, мали б дивитися на речі з
позицій української суверенної держави, свого народу, а
проте читаєш статтю і думаєш: свого — територіально,
відомчо; а чийого — поглядами й інтересами?..
Починають автори з того, що в Україні згідно з
«останніми соціологічними дослідженнями російсько
мовне населення становить нині понад 50% загальної
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чисельності населення».
«Умилительно»,— як говорять росіяни. І тому, що
одного разу на зустрічі у Президента Л. Д. Кучми пись
менниця А.Потапова спочатку називала 20 мільйонів
«русскоязычных», але на прохання Леоніда Даниловича
уточнити цифру — милостиво опустилася до 12. Отже,
за її — керівника асоціації «русскоязычных» —підра
хунками останні складають десь 1/5 (20%) нас елення.
То ж наші ідеологи тут стрімко пішли «вгору».
І тому, що на основі зазначеної статистики роб
ляться далеко не «арифметичні» оцінки, прогнози, тео
ретико-практичні пропозиції.
Дивовижні й оцінки, і прогнози, і пропозиції, бо
вони грунтуються на очевидно ідеологічній, а не нау
ковій основі; і є так само очевидно проросійськими.
Головні висновки кладуться в підвалини статті: 1)
«щонайменше дві третини (і не інакше; що вже дрібни
тися до якихось там 50 %! — авт.) населення вважає за
необхідне «узаконити» функціонування в Україні росій
ської мови»; 2) становище, що склалося, «комусь» може
не подобатися, але кардинально його не змінити, бо воно
— «ні що інше, як історичний факт» (раніше говорили:
«об’єктивно виникла реальність»); 3) а «в такому разі
попри всі уподобання слід визнати, що закон про статус
української мови як єдиної «легітимної» мови країни є
відверто (?! — авт.) полімовним, причому — рівнове
ликим (?! — авт.) середовищем не має вагомих підстав
для існування і за своєю суттю є законом дискриміна
ційним...»
«Схаменіться,— сказав би Т.Шевченко,— будьте
люде...»
Та й то ще не все.
Богослужіння необхідно здійснювати не українсь
кою — і це нормально, наполягають автори, бо ж «пе
реважна (і тут, хай йому лихо, переважна! — авт.) біль
шість православних віруючих вважали і вважають цю
мову (на думку авторів — церковнослов’янську,— авт.)
священною». Та знову вдамося до статистики, яку авто
ри цього разу чомусь обминають. А саме: «Соціологічні
опитування,— повідомляється в г. «Голос православ’я»
(грудень, 2002 р.),— які з метою вивчення громадської
думки про релігійну ситуацію в Україні майже регу
лярно проводяться протягом ост анніх років, виявля
ють стійку тенденцію: Українська Православна Церква
Київського Патріархату випереджає всі інші конфесії
України за кількістю своїх прихильників. Цю тенденцію
підтверджує і останнє опитування, проведене «Соціоін
формом» серед слухачів радіо «Воскресіння».
Відповідаючи на запитання «До якої конфесії ви
себе відносите?», 36,55% респондентів віднесли себе до
Київського Патріархату, 9,04% — до Московського па
тріархату. 29,23% респондентів відвідують храми Київ
ського Патріархату, в той час як Московського — 14,92%.
Предстоятель Київського Патріархату Святійший Патрі
арх Філарет — найбільш відомий серед усіх українських
релігійних діячів — у своїх відповідях його назвали
30,12% опитаних. Митрополита Володимира (Сабодана)
вважають відомим релігійним діячем 11,45%, а Москов
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ського патріарха Алексія II лише — 2,01%.
Цікавим є також співвідношення в оцінці діяльнос
ті Московського і Київського патріархатів в Україні. Ді
яльність УПЦ КП позитивно оцінили 55,42% опитаних,
негативно — 7,23%; УПЦ МП — відповідно 21,29% та
32,53%.
Таким чином, вкотре спростовується міф, який ак
тивно експлуатує Московський патріархат в Україні, про
свою нібито «мільйонну паству» та значну перевагу за
кількістю парафіян. Насправді ж Київський Патріархат
залишається тією конфесією, яка користується найбіль
шою підтримкою народу України.»
Ще красномовніші та характеристичніші факти по
відомляє преса про підсумки Всеукраїнського перепису
5-14 грудня 2001 року. Виявляється, що «населення на
шої країни складається з 48 мільйонів 457 тис. осіб. З
них у містах проживає 32 млн 574 тис, у сільській місце
вості 15 млн 878 тис.
Порівняно з переписом 1989 р. міське населення
України зменшилось на 2 млн, сільське на 1, 2 млн.
У країні 26 млн 16 тис. (53,7%) жінок і 22 млн 441
тис. (46,3%) чоловіків. Із 454 міст України 5 мають по
над 1 млн. мешканців, у 37 мешкає від 100 до 500 тис,
у 9 — понад 500 тис. З них: у Києві — понад 2,6 млн,
у Харкові — 1470 тис, Дніпропетровську — 1065 тис,
в Одесі — 1029 тис, у Донецьку — 1016 тис. В Україні
перебуває понад 168 тис. громадян інших країн.
На теренах України живуть представники 130 на
цій і народностей.
Корінна нація — українці, які складають 37 млн
541 тис (77,8%).
Серед інших найбільший відсоток становлять гро
мадяни російського походження — 8334,1 тис (17,8%).
Чисельність українців збільшилась на 0,3%; росіян
стало на 26,6% менше.
Українську мову назвало рідною 67,5% громадян,
російську — 29,6%.»
Так арифметика безжально викриває «філософію»
схильних до політиканської українофобії та русофіль
ства комбінаторів.
А цим самим спростовується і міф авторів ж. «Ук
раїнсько-російські відносини: гуманітарний вимір», від
тінюючи: його автори діють далеко не в гуманітарному
вимірі!
А внаслідок усього зазначеного — гучний пшик і
ще про один, як твердять «гармонізатори» суспільних
відносин, «об’єктивно» сформований фінал: білінгвізм,
що «плавно» переходить у «практично паритетне фун
кціонування в суспільстві двох культур».
Не вистачає ще з такою ж прямотою висловленої
пропозиції про офіційне узаконення двох держав в укра
їнській державі, що також уже було: і коли російський
царизм з польським королівством ділили Україну по
Дніпру (на «східну» і «західну»); і коли, дякуючи біль
шовикам та проникливим філософам, психологам і бо
гословам з «Русского союза» на початку XX ст., ділили
Україну на регіони, а українців на «прогресивних» ін
тернаціоналістів та «ворогів»-націоналістів,— бо й це,
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як наголошують автори з українського інституту, відпо
відає... (ні-ні! не інте-ресам Росії) мент альності україн
ців...
А якщо не погодитися з цим? Тоді — конфронтація
й відповідальність перед світом та апокаліпсис україн
ства.
Віддамо авторам належне: вони гідно підсумову
ють багатовікову «демократично»—українофобську
тенденцію на грані XX — XXI століть.
Тож і не певні, чи треба уточнювати, що: 1) «об’єк
тивна» реальність насаджувалась цілеспрямовано, упро
довж століть, силою ідеології, влади, тюрем і зброї; 2)
об’єктивні чинники — це коли «щось» (людина у тому
числі) доходить до свого природного фіналу (людина
вмирає в глибокій старості) й поступається природно
му новому; неприродними є передчасна смерть людини
(коли батьки ховають дітей) і самогубство,— а страте
гічно мислячі автори скеровують українство саме на це;
3) зазіхати на життя мови, культури, нації, як перекон
ливо показували світлі мислителі й патріоти, аморально.
«... Вимерла мова в устах народу — вимер і народ. Та
якщо людська душа здригається перед убивством одні
єї недовговічної людини, то що ж повинна б почувати
вона,— гуманістично-патетично запитував К. Ушин
ський,— зазіхаючи на життя багатовікової історичної
особистості народу — цього найвищого із усіх створінь
божих на землі?»1
Засліплені русофільством, автори не турбуються
цими сакраментальними, вічно болючими питаннями.
Загалом: вони ні разу не ставлять питання «чому?» та
«а що далі?» Вони все знають і віщо пророкують, від
штовхуючися від постулатів: Україна — це криза, май
бутнє — конфронтація і руїна. Звичайно ж, українства.
Тому хочеш вижити — «капітулюй ще до бою!» Зми
рись. Уподібнись до того хворого й лікаря, що виявили:
хвороба — рак. Але не стали лікувати її, а заходилися
допомагати... «природному» перебігу хвороби — смерті
інфекційно хворого.
Марне! Українці — молода нація, і повні сил та
енергії їхня мова, культура, жага до життя. У доповіді
на «круглому столі» в квітні 1999 р. голова Всеукраїн
ського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка проф.
А Погрібний переконливо показав: є просто-таки гі
гантський спротив утвердженню української мови в
державі, у тому числі й в сфері освіти, науки, культури;
навіть — в інституціях державного управління, права.
Достатньо послатися на події останніх днів червня 1999
р.: настанова з адміністрації Президента Міністерству
освіти: «Враховуючи вимоги ст. 10 Конституції України,
передбачити в умовах прийому до вищих навчальних
закладів можливість складання вступних іспитів росій
ською мовою». Міністр освіти В. Зайчук, керівники міст
і відомств проводять відповідного спрямування «на
ради»,— і в приймальних комісіях абітурієнтів, як і за
імперського режиму, запитують: якою мовою — україн
ською чи російською — ви хочете відповідати?..
Абітурієнти ошелешені: чому раптом? Вони вже
1
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прийняли Конституцію 1996 р. і теоретично, й прак
тично: усвідомили необхідність загальнодержавної
мови на всіх рівнях суспільного спілкування, освіти,
науки, культури, державного управління, міжетнічних
і міжнаціональних відносин, розвитку найновіших тех
нологій; а водночас зрозуміли і перспективи особистого
плану: не володіючи єдиною для всього суспільства
мовою, вони перекривають собі дорогу до вершин ви
робничої і державної діяльності. Більше: ризикують на
штовхуватися навіть на подружні й сімейні конфлікти та
негаразди.
З огляду на все те вони принципово еволюціону
вали духовно й психічно: визнали правомірним і не
минучим верховенство закону,— а тому пішли в ук
раїномовні (у повному розумінні українські!) школи та
вищі навчальні заклади.
Цілком правильно, однозначно сприйняли вони і
10 статтю Конституції: «Державною мовою в Україні є
українська мова». Отже, і для всіх абітурієнтів має бути
чинним загальнодержавне правило: складати іспити до
державних закладів державною мовою. А тому, що ми
прагнемо будувати демократичну, правову, полікультур
ну державу, то: «В Україні гарантується вільний розви
ток, використання і захист російської, інших (! — П.К.)
мов національних меншин України»,— однак: 1) не за
рахунок державної мови; 2) не вивищуючи одну (росій
ську) мову над іншими. Інакше запанує правовий і мо
ральний нігілізм. Ещемлення прав і гідності польської,
білоруської, єврейської, тат арської, угорської, чеської,
румунської, молдовської та інших етноменшин і їх мов.
Здавалося б, необхідно закріплювати досягнуту од
нодумність, особливо силами інституцій держави. Та
замість цього здійснюється акція, що в очевидно тен
денційний спосіб тлумачить 10-ту статтю Конституції,
а тому не спрямовує суспільство вперед, а відкидає його
назад — на позиції бездержавної покірливості зовніш
ній силі та цинічному тискові політичного, партійного
екстремізму. Це вражає недалекоглядністю, а може при
звести до драматичних конфліктів чи й трагічних на
слідків.
Справді: ініціаторами порушення і духу Консти
туції, і державницької орієнтації молоді (до того ж —
у Криму, на Луганщині та Донеччині) стає не молодь
(раніше — «ідеологічно зашорена маса»), а управлін
ська «еліта», інституції держави.
За таким «теоретичним» прикриттям без докорів
сумління почуваються й ті, що під мошкарою «посту
повості» закріплюють проросійський мовний режим не
лише у вищих, а й середніх навчальних закладах ряду
областей України, чим не просто закріплюють поділ
держави на мовні «регіони», а й фундаментально руйну
ють єдність української держави; і вже не тільки мовно,
а й політично.
Прикметно: і ці за «поступовість», хоча з шкіл і
ВНЗ виходять цілі покоління на довгі десятиріччя. Вони
формують матриці душ на чужій ідеології, культурі,
термінології. Тобто стають «інтелігенцією», котра все
далі дистанціюється від свого народу. Послуговуючись
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чужою, ця «еліта» не тільки сама не розвиває народно—
державної скарбівні, пориває з історією та традиціями,
а й завдяки становищу «верхнього шару», відчужує від
Землі, пам’яті, традицій, зрештою — народних інтересів
мільйони інших. Народ — цілісний організм. І раптом
— серце або голова — приростає до іншого тіла. І не пи
тає себе: за що обезголовлює власний народ? Яка плата
за фактичну зраду природного обов’язку?
Діти відчужуються від батьків; село від міста; нові
покоління од вікових духовних надбань; совість, честь,
гуманізм — від фізичного буття. Свій народ перетво
рюється в населення — масу виробників і споживачів.
Геополітика і геопсихологія працює або на абстракції,
або на чужі держави.
А школярі перетворюються в опозиціонерів щодо
свого, вітчизняного, а то й в манкуртів, спроможних під
няти руку навіть на рідну матір — Вітчизну.
Проблемою стає навчання не державною, а «рід
ною» мовою в школах етноменшин: вони формуються
їхніми «захисниками» або на аутсайдерів життя, або на
емігрантів чи на «п’яту колону».
Схаменутися б! Пригадати, як О. Грибоєдов, опе
чалений «елітою», котра в Москві й Петербурзі гово
рити російською вважала за гандж, гнівно запитував:
Позбудемся ли чужестранья мод?
Чтоб умный, добрый наш народ
Хотя б по языку нас не считал за немцев?!
І російська інтелігенція (до речі, різного етнічного
походження!) почула зов самої долі. Тільки «здрібнілі
мікромалороси» (Є. Маланюк) лишаються глухими й
сліпими до зову свого народу, своєї долі.
Тож не випадково маємо жорстоку кризу і приро
ди (осиротілої, відчуженої), й культури: «урядові» кон
церти, на яких панують чужинські постаті і мотиви. Фан
тастична оплата тим, хто приїздить на «ловлю счастья и
чинов» (М. Лєрмонтов), і це за умов, що власна культура
гине, а високоталановиті митці ледве зводять кінці з кін
цями внаслідок жалюгідних заробітків. А до всього за
куплена на корені преса захлинається від радості, коли
ще хтось з працівників мистецтва перекидається в чу
жий мовний табір. Невже цим — відступництвом пере
кинчиків хочуть виправдати власне відступництво?!
Мова постає категорією не лише державницькою,
а й морально-етичною; не лише патріотизму, а й про
фесіоналізму, бо торгують найдорожчим не генії, не
майстри, не архітектори-творці, а найманці, холопи, під
майстри, рантьє...
А в найнятого кому потрібні честь і совість?!
Не кажемо вже — незалежність і гідність.
І це стосується не лише окремих індивідів, а й ці
лих народів, бо пов’язане з одвічним: ким (чим) народ
був, ким (чим) є і ким (чим) прагне бути та буде?
Тож не випадково до проблеми мови зверталися
найталановитіші державці — Ярослав Мудрий, Воло
димир Мономах, Богдан Хмельницький, Лазар Бара
нович, Петро Могила, Іван Мазепа, Пилип Орлик, Ми
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хайло Грушевський, Володимир Винниченко, Симон
Петлюра... Атакож вчені найрізноманітніших професій:
М. Смотрицький, В. Каразін, М. Максимович, О. Потеб
ня, І. Пулюй, В. Вернадський, М. Кравчук. Достатньо
нагадати, як у центр уваги титанічної праці ставили про
блему мови творці «Енциклопедії українознавства», зо
крема — один з її головних редакторів — Зенон Кузеля.
Етнолог за освітою, він розумів, що ключ до освіти, на
уки, культури, державного і міжнародного життя — це
найперше мова: як досвід і пам’ять віків та поколінь, як
міра розвитку кожного індивіда й народу — глибини їх
ніх почуттів і роздумів, мудрості (не позиченої, а влас
ної) й мужності, готовності й спроможності не тільки
спілкуватися з іншими як рівня, а й збагачувати їх.
Відомо: дитина може бути поводирем сліпого; до
рослі можуть бути тільки сліпим знаряддям чужої волі.
Мова — єдиний аналог безмежного в часі і про
сторі, гармонійного різнорідністю світу. У ній — його
сутність і форми, всі кольори, барви, тони і звуки. Тому
Мова — найуніверсальніша енциклопедія, наймогут
ніший Учитель життя, а хто не чує її — породжуваної
рідною Природою, той обійдений ласкою Божою; без
духовне перекотиполе.
Тому завдяки мові люди й народи можуть ставати
двигунами вселюдського поступу, а без неї — лошат ами
біля чужих возів.
Усвідомлення цього й породжувало відкриття на
рівні одкровення: мова — джерело мудрості і краси,
учитель і воїн, пам’ять і деміург («Повість минулих літ»,
«Ізборник Святослава»). Слів не буває з Нічого. «І голос
той, і ті слова ідуть меж люде» од Бога! (Т.Шевченко).
Ось чому історією і теорією мови займалися біолог
М. Максимович, фізик І. Пулюй, геолог-кристалограф
В. Вернадський, математик М. Кравчук. А етнолог і ет
нограф З. Кузеля (вчений енциклопедичних інтересів) в
ім’я розвитку народу й науки творить словники не лише
з української мови, а й іншомовні; зокрема: появляється
«Словар» (як зазначає В. Погребенник,— «новаторська
лексикографічна праця» 3. Кузелі й М. Чайковського на
дванадцять тисяч слів), згодом праця Я. Рудницького та
3. Кузелі «Українсько-німецький словник», пізніше пе
ревиданий у співавторстві з С. Іваницьким та К. Майє
ром (1943). Паралельно З. Кузеля готує сільськогоспо
дарський словник, опрацьовує географічну терміноло
гію в підручнику Бонакера; сприяє виходу українськонімецьких словників інженера Жуковського та медичної
термінології Р.Смика; публікує праці «В справі нашого
правопису» та «Історичний розвиток і сучасний стан ук
раїнського словництва»...
Гідний подиву величчю, а тим самим — гідний
наслідування життєвий подвиг педагога і вченого, дер
жавного і церковного діяча Івана Огієнка (Іларіона),
мова для якого була і голосом життя, і Молитвою, і Бо
гом.
Чи маємо аналогії сьогодні?! А якщо ні, то — чому?
Прикметно, коли творилася «Енциклопедія украї
нознавства», що відроджувала Український Світ не лише
для інших народів, а й для самих українців; і коли укра
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їнську мову знову (як то було на Паризьких конгресах
учених 1934 і 1936 рр.) поряд з французькою, перською,
італійською, грузинською визнавали як одну з найбагат
ших, красивих (симфонічних), перспективних,— у Ки
єві всупереч волі влади проводилася конференція «Про
культуру мови», на якій офіцер В. Лобко зазначав: «Не
має у світі народу, мова якого переживала б такий тер
нистий шлях, як мова нашого народу... В кредо ідеологів
російського націоналізму ковапевських, юзефовичів та
інших чорним по білому написано про те, що завдан
ня полягає в тому, щоб знищити мови «інородців» (бо
царі знали: де безсила перетворити «інородців» на ві
чних рабів навіть армія — там може функцію асиміля
тора відіграти мова,— авт.)... Мільйони українців були
знищені штучним голодом за те, що вони були українці.
За вказівкою цих сталіно-кагановичів було ліквідовано
викладання в середніх та вищих навчальних закладах
українською мовою, ліквідовані українські вогнища
культури на Кубані, в Сибіру, на Далекому Сході та ін
ших районах, де проживають мільйони українців... (тоді
це мотивувалося інтересами інтернаціоналізму; тепер,
коли Велика Британія, Японія, Німеччина, Франція, Ро
сія за основу поступу підносять Національну систему
освіти, її ядро — національну мову,— українські кир
погнучкошиєнки вимагають все підпорядкувати інтер
глобалізму, ніби забуваючи: шляхом підлягання чужому
диктату ідуть слабкі (люди, народи); сильні ідуть своїм
шляхом,— авт.). Видно, ці сталіно-кагановицькі послі
довники мають якусь (допоміжну,— авт.) силу, бо через
їх протидію український народ ще й досі не домігся від
міни того, що забороняли ті злочинці, не домігся най
простішого, природного, найдорожчого, найважливішо
го, найголовнішого, найсвятішого для народу, що мають
усі народи світу,— виховувати своїх дітей в дитячих
яслах і садках своєю рідною українською мовою; навча
ти в школах, у тому числі й школах робітничої молоді...
Противники української мови тепер так розперезалися,
що «фактично витісняють українську мову з театрів,
кіно». Лише 5% (аж страшно назвати таку цифру) тех
нічної літератури на Україні видається українською мо
вою, а 95% російською...» (Рух опору і самооборони в
Україні. Редакція і переднє слово Євгена Федоренка. —
Тор.-Нью-Йорк, 1977).
Жахливо, але це писано ніби сьогодні. Логічно,
що не втратили актуальності й такі ухвали-вимоги кон
ференції: «Гаряче і схвально поставилися присутні до
пропозиції порушити клопотання перед ЦК КПУ і Уря
дом України..., щоб: 1. У всіх вищих і середніх спец
іальних школах, ремісничих училищах та курсах вести
навчання українською мовою. Підручники для цих на
вчальних закладів видавати українською мовою. У всіх
дошкільних установах (незалежно на чиї кошти вони
утримуються), де є діти українського населення, вихо
вання вести українською мовою. 2. У всіх установах і
підприємствах, на залізниці та інших видах транспорту,
в торгівлі всі справи вести українською мовою. 3. Ака
демія наук, інститути, видавництва мають писати і ви
давати наукові твори здебільшого українською мовою.
www.ridnashkola.org

4. Кіностудії творити художні і наукові кінофільми тіль
ки українською мовою, а фільми виробництв інших рес
публік перекладалися на українську мову.
Запропоновано також, щоб у республіках Радянсь
кого Союзу, де живе українське населення, відкрити за
гальноосвітні школи з українською мовою навчання, як
це здійснено на Україні для російського та інших наро
дів» (Наша культура. — 1963, березень, с.5).
Особливо тривожно говорилося і про становище, й
про роль та місію науки, інтелігенції вищих навчальних
закладів, бо коли вона замикається в рамках технологій
і не дбає про інтереси суспільно-державницькі, коли іг
норує мову корінної нації,— тоді вона стає не підоймою,
а гальмом поступу.
Нерідко тиражується фальшива теза: українська
мова ігнорується не через неповагу до неї, а тому, що
вона для науки й освіти недостатньо розроблена...
Відповісти можна хоча б такими фактами: вели
кий росіянин М. Ломоносов формувався як вчений у
Київській академії. А перша у світі кібернетична ен
циклопедія вийшла українською мовою! А головне:
коли в якогось народу чогось бракує, те інтелігенція —
творить! На те вона, як хлібороб на полі, і є сіячем на
полі інтелекту.
Є в Метерлінка драма «Сліпі». У ній показано гру
пу нещасних незрячих, котрі шукають порятунку від ви
снаження й непогоди і, почувши шум каламутного по
току, приймають його за гомін біля брами міста й стрім
голов кидаються до нього... Там була прірва...
Чи не хочемо замінити «сліпих», котрі усе чужин
ське приймають за гомін світової цивілізації?!. І неспро
можні прозрівати та визначати власну долю?
Ще Т. Шевченко записав у післямові до «Кобзаря»:
а на москалів (будь-кого з сусідів) «не зважайте: у них
народ і слово і у нас народ і слово». Змагаймось у тво
ренні, а не в руйнації.
Закономірно, що мова й людина та народ, мова,
культура і Бог постійно є предметом всесвітнього ос
мислення, і не лише Т. Шевченко мовою рятував свою
націю, глаголячи:
«Возвеличу малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло них
Поставлю Слово».
Мовою рятували Італію — Данте й Росію — Пуш
кін, Англію — Шекспір, Іспанію — Кальдерон і Серван
тес, а Ян Коменський — націю й освіту.
Саме в цілісності: Мова, Буття й Свідомість наро
ду, цивілізація і культура вселюдства ставили проблему
й І. Франко, П. Куліш, П. Мирний, Леся Українка. І на
початку XX ст. мову нерозривно з проблемою нації та
держави, вселюдського поступу ставили М. Грушев
ський («Ганебній пам’яті) та І. Огієнко («Історія україн
ської літературної мови»), А. Кримський і С. Єфремов,
П. Тичина й О. Довженко, еліта освіти й науки, зокрема
природничої.
Тож цілком закономірно, що початок XX ст. став
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періодом всебічного Відродження українства — на те
ренах і Батьківщини, і зарубіжжя.
Що вродить нам початок XXI століття?!
Праці О. Гончара, Б. Антоненка-Давидовича і С.
Караванського, В. Чорновола і патріарха Філарета, Д.
Павличка, П. Мовчана і Ю. Мушкетика, А. Мокренка,
А. Погрібного і К. Мотрич, В. Русанівського й С. Ярмо
ленка, І. Ющука інших лицарів захисту рідної мови зас
відчують: є докази широкого відродження в глибинних
товщах народу,— але незаперечним є й адекватний йому
спротив українофобів.
І знову стає очевидним: тільки зусиллями осві
тян, вчених чи митців проблеми мови не розв’язати.
«Розмови про наболіле», «Державна мова? — офіційна
мова?» (А. Погрібного), «Пошук українського слова, або
боротьба за національне «Я» (С. Караванського), «Мова і
нація» (В. Іванишина, Я.Радевича-Винницького), «Мова
— явище космічне» (П. Мовчана) — ось грані мовної
проблеми.
І коли новий — 2003 — рік майже всіми канала
ми телебачення був започаткований як виразно антиук
раїнський, бо безсоромно відданий на поталу чужинсь
ким інтересам, коли Україну окупувала чужа мова,—
то це ще раз засвідчило: не тільки українська мова, а
й українська людина, нація і держава, культура і віра,
будучина опиняються в загрозливій небезпеці! Сліпці
штовхають Україну й цивілізацію в прірву.
Йдеться про наші життя чи загибель. Про нашу
долю і як самодостатнього суб’єкта історії, і як про
органічну частку вселюдства. Тому кожен має сказати
собі: «Слово, моя ти єдиная зброє, ми не повинні заги
нуть обоє!», бо інакше розщепиться світ. Бо залишимось
лише пам’яттю, попелом віків...
Батьки мають подбати про дітей. Діти — про свою
будучину. Інтелігенція — про свою історичну місію «го
лови» й «серця» всенародного організму, речника нації.
Державні органи повинні виявити Конституційну
волю: прийняти широкомасштабну програму впровад
ження державної мови в усі ланки суспільства й кон
тролювати її виконання, керуючись принципом: держав
на мова — найуніверсальніша форма консолідації сус
пільства, один з найголовніших чинників національної
безпеки.
Нагадаємо: українську мову визнали рідною 68%
громадян, і цим дали відповідь усім цинікам та про
вокаторам, спецам по свідомій дезінформації та де
формації суспільної думки.
Разом з тим, 29% населення визнало рідною рос
ійську; і це при тому, що «росіяни» становлять в Україні
лише 17,3%. Це також ставить питання: то яка ж мова
переслідується в Україні — російська? чи державна —
українська? А також: коли в Росії немає жодної держав
ної української школи на понад 10 мільйонів етнічних
українців, жодного теле- чи радіоканалу, жодної укра
їнської газети,— то чиї інтереси відстоюють, і чиї гро
ші відробляють русофіли, котрі поважно іменують себе
«четвертою владою», але відгородилися від народу й
держави навіть мовою?!
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І знову: де Конституція? Де її репрезентанти і за
хисники?!.
Пора стати на активний захист своєї Будучини; на
сторожі народу поставити Слово!

КОНОНЕНКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ — директор
Науково дослідного інституту українознавства
Міністерства освіти і науки України.
Доктор філологічних наук, професор, почесний
доктор Тбіліського університету, почесний член Шкіль
ної Ради США; академік Української Вільної Академії
Наук (США), Української Академії Наук, Міжнародної
Слов’янської Академії Наук, Академії Наук Вищої Шко
ли, Української Академії Політичних Наук.
Народився в селі Марківцях Бобровицького району
Чернігівської області. Закінчив Марківецьку й Звориць
ку (Київської обл.) школи, філологічний факультет і
аспірантуру Київського університету ім. Т.Г.Шевченка
(1957 р.): працював старшим викладачем, доцентом, про
фесором, завідуючим кафедрою, деканом філологічного
факультету
1988 р. на Всесоюзному конкурсі на звання кращого
педагога і вченого удостоєний 1-ої премії.
1966 р. захистив кандидатську і у 1971 (1986) док
торську дисертації. Працював Головою вченої та спеціа
лізованої рад з питань філології, редагував газету «Київ
ський університет» та наукові вісники з питань філології,
журналістики, історії. Брав участь у славістичних між
народних конгресах, виступав з лекціями в Росії, Грузії,
Польщі, Хорватії, Молдові, Німеччині, Канаді, США,
Китаї, Тайвані, Данії, ін. країн.
Автор понад 30 монографічних видань, програм,
підручників і посібників для середньої і вищої школи,
понад 600 статей, оглядів, рецензій. Поет, прозаїк, драма
тург, критик і літературознавець, автор вибраного у 3-х
томах та вибраних творів «Голоси в пустелі» (2006 р.).
1971 р. прийнятий членом Національної Спілки Пись
менників. Твори виходили англійською, болгарською,
грузинською, іспанською, німецькою, польською, росій
ською, хорватською, словацькою, молдовською та інши
ми мовами.
1988 року виступив ініціатором створення Укра
їнського національного гуманітарного ліцею (нині УГЛ
Київського університету ім. Т.Г.Шевченка), а на початку
90-х років Української гімназії у Сімферополі. У 1990 р.
створив Міжнародну асоціацію «Інститут українознав
ства» (нині «Україна і світове українство»). Був серед
засновників Республіканської (РАУ, віце-президент) та
Міжнародної Асоціації Україністів, Конгресу української
інтелігенції, заступником голови Української Ради Миру,
членом правлінь товариства «Україна і світ», педагогіч
ного товариства ім. Г.Ващенка, Колегії Головного управ
ління освіти і науки Київської державної адміністрації,
історичних товариств США і Москви…
У січні 1992 р. розпочав роботу створений
П.П.Кононенком Інститут українознавства — нині визна
ний у світі науково-освітній заклад, що органічно співп
рацює з науково педагогічними центрами всієї України, а
Рідна Школа • Квітень 2011

також Австралії і Бразилії та Великої Британії, Росії, Гру який прозвучав в ефірі, і перша особа, яка з’явилася
зії, Польщі і Латвії, Франції і Німеччини, Японії і Китаю,
на екрані — був Петро Кононенко. Він читає лекції з
Словаччини, Болгарії й Казахстану, ін. країн світу.
українознавства магістрантам Інституту україністики
Важливу роль в утвердженні українознавства віді
Тбіліського державного університету, є активним
грає створений і редагований П.П.Кононенком науковий
учасником наукових сесій, конференцій, які проводяться
та громадсько-політичний журнал «Українознавство»,
в Тбіліському державному університеті.
видання 18 томів «Збірника наукових праць» НДІУ, під
Член Української Всесвітньої Координаційної Ради;
готовка кадрів найвищої кваліфікації — аспірантів і док
Голова Міжнародної координаційної ради з українознав
торів, перепідготовки вітчизняних і зарубіжних кадрів
ства; Голова Міжнародної ради з питань освіти, науки,
(педагогів, науковців) українознавців.
культури, почесний голова Ради піклувальників Навчаль
Важливу міжнародну роль відіграють щорічні між
но-виховного комплексу-гімназії м. Сімферополя; науко
народні конгреси та конференції з проблем українознав
вий керівник школи-гімназії № 56 м. Львова.
ства (його ролі у вихованні, освіті, науці, державотворен
Нагороджений орденами:
ні, міжнародних зв’язках), організовувані Міжнародною
Орден «Знак пошани» (1984 р.);
Координаційною Радою (голова — П.П. Кононенко), чис
Орден «Почесна відзнака Президента» (1996 р.);
ленні праці вчених Інституту українознавства, розробле
Орден Святого Володимира ІІІ ступеня (2001 р.);
ні ними програми, підручники, основи фундаментальних
Орден Святого Володимира ІІ ступеня (2006 р.);
та прикладних досліджень (і в Україні, і в усіх країнах
Орден Золотий Лицарський Хрест (2006 р.);
планети).
Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2006 р.);
Підготував понад 30 кандидатів і більше 10 докто
Орден Святих Кирила і Мефодія
рів наук для України, Болгарії, Вірменії, Польщі, Росії,
(Українська Православна Церква Київського
Грузії. Голова спеціалізованої ради з українознавства;
Патріархату, 2008 р.);
працював членом Президії ВАК.
Орден «За развитие науки и образования»
Беручи до уваги створення П.П.Кононенком нового
(Міжнародна кадрова академія, 2008 р.).
напрямку науки й освіти, методологічних та організа
Почесні звання:
ційних засад розвитку українознавства як інтегративної
Відмінник народної освіти;
науки та філософії, виховання й освіти, наукові, освітні,
Заслужений працівник освіти України (1991 р.);
громадсько-політичні вітчизняні і зарубіжної інституції
Звання людини року (1999 р.) та людини ХХ
удостоїли його:
сторіччя (2000 р.).
— Звання людини року (1999 р.) та людини ХХ сто
Почесний член Шкільної Ради при УККА
річчя (2000 р.);
1. — Семикратного переможця конкурсів
Лауреат премій:
на кращого педагога року (нагороджено
Міжнародної премії імені Й.Г.Гердера (1993 р.);
значками«Відмінник народної освіти», «Ушинський
Лауреат премій:
К.Д.» від Академії педагогічних наук України, «Петро
Імені акад.О.Білецького (1984 р.);
Могила», «За наукові досягнення» від Міністерства
Володимира Великого (1994 р.);
освіти і науки України);
Ярослава Мудрого (2001 р.);
2. — Нагрудних знаків Національної Спілки
І.Огієнка (2003 р.) та ін.
письменників України, Знака Пошани
Київського міського голови, Медалей:
філософа Платона від Української
Академії наук, товариства «Просвіта»,
товариства «Україна і світ», педагогічного
товариства ім. Г.Ващенка, ім. І.Джахішвілі
Тбіліського університету та ін.
Академік Петро Кононенко має
величезний вплив у справі виховання
грузинської молоді. На сьогодні він
активно залучений до процесу виховання
майбутніх грузинських україністів. Під
його співавторством була відпрацьована
робоча програма магістратури інституту
україністики Тбіліського державного
університету. Особливо треба відзначити
те, що вперше в Тбіліському університеті
сформовано дистанційне навчання для
студентів і перші контакти по цьому
напрямку проводилися активним
включенням Науково-дослідного
Проф. Євген Федоренко, Др. Петро Кононенко, св. п. Др. Ігор Гурин
інституту українознавства. Перший голос,
у канцелярії Шкільної Ради при УККА, Ню Йорк, США, 1997 р.
www.ridnashkola.org
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До 200-річчя народження
просвітителя західної України
о. Маркіяна Шашкевича
Ярослав Стех
„Відкинь той камінь, що ти серце тисне!”
М. Шашкевич

Маркіян Шашкевич, знаний також
під псевдом Руслан Шашкевич народився
6.ХІ.1811, с. Підлісся, тепер Золочівського
р-ну Львівівської обл., в священичій родині на
ціонально свідомого о. Семена. Відомий укра
їнський культурно-освітний діяч, поет, фоль
клорист, перекладач, один з передових душ
пастерів о. М. Шашкевич увійшов в історію
України, як знаменита і неповторна постать,
яка здатна була ламати некорисні стереотипи,
які гнітили його народ.
Освіту здобував він у рідному селі, гімна
зіях Львова та Бережан, а у 1829 р. вступив до
Львівської духовної семінарії, паралельно від
відував заняття в університеті. В 1830 р. був
виключений з семінарії за свідому проукра
їнську діяльність. Зміг повернутись на студії
щойно у 1833 році.
Під час навчання в семінарії Шашкевич
спільно з Яковом Головацьким та Іваном Ва
гилевичем згуртував національно свідому мо
лодь, до якої належали: І. Білинський, Ф. Мін
чакевич, М. Козловський, А. Величковський,
Г. Ількевич та ін. Цей гурток увійшов в україн
ську історію під назвою «Руська трійця», який
поставив собі надзвичайно амбітні завдання.
В першу чергу вони намагалися відродити на
західних землях України національно-культур
ні традиції, а, зокрема повернути українську
мову в сферу щоденного вжитку. Під проводом
М. Шашкевича, який був великим прихильником українського народу «Руська трійця» повністю себе посвятила
і пішла у вир праці серед рідного народу з просвітницькими гаслами. І це була на той час надзвичайно велика і
унікальна подія, яка заслуговує на загальнонаціональну увагу.
В тому часі материк знаходився в страшному запущені, матеріяльному й моральному. Словом Галичина,
Закарпаття, Хомщина і Волинь перебували в стані повної економічної й культурної руїни. Не було тут достатньо
шкіл, не було свідомої української ітеліґенції. Селянство також жило поневолене в панщині й безпросвітній тем
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ряві та рівнож духовенство мало різнилося від селян
ства. Для підвищення освіти для духовенства, завдяки
старанням львівського єпископа Льва Шептицького,
що боронив права українського народу, вдалося засну
вати в 1774 р. у Відні при церкві св. Варвари семінарію
духовну, відому під назвою «Barbaraeum». Згодом для
піднесення освіти в 1783 р. засновано духовну семіна
рію у Львові, де на перших курсах навіть проваджено
виклади в українській мові, яка на той час була мерт
вою фолклорною мішаниною і з тих причин студенти з
погордою відносилися до таких викладів. Заходами пе
ремиського крилошанина Івана Могильницького, цей
стан у великій мірі поправлено.
В тих відрадних умовах з перервами вдалося М.
Шашкевичеві закінчити у 1838 р. семінарію, одружу
тися і висвятитися на священика. Перші священичі
обов’язки він виконував по вбогих селах (Гумниськах,
Нестаничах) поки одержав парохію в Новосілках лісь
ких. Хоча вкрай важкі були часи, але о. М. Шашкевич,
ані на мить не розлучався з творчою працею. Працював
безмежно сам і мобілізував до праці інших.
Ця славна «трійця» під проводом Шашкевича
піднімала найцінніші гордощі народу, роз’яснювала
фундаментальне значення рідної мови, письменства і
освіти, а при тому влаштовувала доповіді, ентузіясти
записували фолклор, статті, репортажі, поезію і різні
твори на цій мові, якою говорив тодішній пригнічений
народ. Цінність Шашкевича полягає в тому, що він з
ранніх років свого життя зрозумів цю найважливішу
істину, що народ сильний тільки тоді, коли зуміє від
стояти свою мову і захистити національні права. Сво
їми працями Шашкевич хотів не лише вирвати народ
з кріпацтва і економічної нужди, але передовсім він
хотів переродити тих кріпаків на свідомих патріотів
свого народу, який згодом зумів би відстояти і свою
незалежну державу. Провідною програмою їхньої пра
ці були слова Спасителя: «Зрозумійте істину, а істина
освободить вас». Цією «істиною» апелювали Шашке
вич разом із своїми побратимами до своїх і чужих, щоб
спрямувати свою працю в русло освіти.
Перебуваючи під значним впливом національновизвольних змагань поляків, творів Д. Бантиша-Камен
ського, етнографа М. Максимовича та літераторів — І.
Котляревського з Наддніпрянської України, а також лі
тератури староукраїнської — на творчу діяльність чле
нів «Руської трійці» і взагальному на поширення свідо
мості на інші народи в тому, також свій великий вплив
мав і наш філософ Григорій Сковорода (1722−1794).
Сковородівське гасло «Пізнай себе», червоною ниткою
проходить у творчості «трійці» і його наука помітна
в творчості европейських народів. Одже, зглибивши
життя народу і пізнавши його геть аж до найглибших
надрів «Пізнай себе» стало ключовим напрямком праць
як М. Шашкевича, так і його однодумців.
У цьому місці хочу наголосити, що М. Шашке
вич був глибоко релігійним і одночасно надзвичайно
працьовитим талантом. З початку він писав вірші ро
динно-побутогого, молодіжного та релігійного харак
www.ridnashkola.org

теру. Серед ліричної поезії можна назвати вірші: «До
милої», «Туга за минулим», «Думка», а також писав
інтимно-ліричну поезію. Потім писав релігійні «Псал
ми Русланові», перекладав Євангеліє св. Йоана і св.
Матея для дітей; опрацював читанку, переклав опові
дання «Олена». Написав «Історію навернення слов’ян
на Христову віру». Згодом став захоплювався роман
тичною тематикою, героїкою княжих часів і козацькою
добою. Ось пригадаймо його праці: «О запорожцях і їх
Січі», «Хмельницького обступлення Львова», «О На
ливайку», «Болеслав Кривоустий», «Ярослав» та інші.
Основним вислідом праці Шашкевича та його
гурту була підготовка рукописів збірок авторських по
езій і це мало увінчатися відповідною книгою. Ось
для прикладу підготовлені збірки: «Син Руси», «Зоря»,
«Русалка Дністрова» та ін. Мали вийти ще у 1834 р. та,
на жаль Шашкевичеві не дозволено їх видати — цензу
ра заборонила.
За написані твори поліція за Шашкевичем вста
новла нагляд, як за грізним революційним діячем. Це
не перелякало Шашкевича, він за словами І. Франка —
«...Для України хотів жить».
Згодом М. Шашкевич дещо трохи змінив зміст
«Зорі» і в зміненому вигляді вийшла таки «Русалка
Дністрова» і таким чином «трійці» вдалося наприкін
ці 1836 р. видати її в постаті альманаху у Будапешті
(датованого на 1837 р.). У передмові до книги Шашке
вич заманіфестував відродження української літерату
ри в Галичині. Цим почином Шашкевич зумів здіснити
безсмертя народу, який був призначений на загибель.
І. Франко вважав «Русалку Дністрову» для свого часу
«явищем наскрізь революційним і передбачливим на
ціональне відродження», оскільки вона ввела в обіг
літературну мову народу й піднесла ідею єдності укра
їнських земель.
М. Шашкевич відродив народ, для якого служін
ня вважав своїм найвищим життєвим покликом. Го
ловне — його проповіді, виголошувані в церквах і на
зустрічах з народом, писані статті і книги живою укра
їнською народною мовою мали вагомий вплив на роз
виток нової української літератури на народномовній
основі. Обстоював він і втілював ідею розвитку такої
літератури, а також розробляв принципи фонетичного
правопису («Пиши — як чуєш, а читай — як видиш»).
Свої мовні переконання Шашкевич сформулював у
брошурі (польською мовою) «Азбука і abecadło» (Пе
ремишль, 1836), у якій рішуче виступив проти спроби
латинізації українського алфавіту і виступав за рівно
правність української мови з іншими мовами. Писав
знамениті вірші патріотичного характеру: «Голос Гали
чан», «Руська мова», «Дайте руки», «Слово до чтите
лей руського язика», «Побратим», «Лиха доля». Шаш
кевич навіть започаткував новий літературний жанр в
українській літературі — веснянки, які потім розквітли
у творчості багатьох письменників. У «Веснівці» поет
провадить немов діялог маленької квітки з ранньою
весною, де виступають алегоричні форми, в яких роз
кривається доля людини: «Це квітка була наша мова,
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яка зміцнювалася до весняного життя.
Поетична спадщина, з огляду на коротке життя,
відносно невелика Шашкевича, але високо оцінена
І. Франком та пізнішими дослідниками — Олексан
дром Білецьким, а зокрема Максимом Рильським та ін.
Шашкевич обстоює культ розуму, поєднаного з морал
лю й красою, який би не домінував над вільною чут
тєвістю людини. Виступаючи в обороні рідної мови в
«Слово до чтителей рідного язика» та «Руська мова»,
або «Руська мати нас родила», слова Шашкевича хви
люють і потрясають наші думки і почування, ось одна
зворотка:
Руска мати нас родила,
Руска мати нас повила,
Руска мати нас любила:
Чому ж мова єй немила?
Чом ся нев встидати маєм?
Чом чужую полюбляєм?..
Ці слова глибокого змісту актуальні і не втрача
ють свого значення і сьогодні. Багато горя і мартиро
логії пережив наш народ на протязі історії і переживає
її в наш час. В нашій пам’яті на вічно залягає трагедія
голодомору-ґеноциду 1932−33 рр. Катасртофа Чорно
бильська в 1986 році. Та, врешті остання — третя ду
ховна катастрофа і трагедія національна почалася від
моменту, коли владу в Україні захопила антиукраїнська
мафія на чолі з В. Януковичем. Особливу диверсію в га
лузі української мови і культури провадить українофоб
Д. Табачник, який зараз очолює Міністерство освіти та
на додаток так звана Верховна Рада в Україні їхні рі
шення затверджує. Якби встав з гробу Шашкевич, він
запитав би: чого ми боїмося бути собою, чому позбав
ляємо себе життєвої найголовнішо-національної мети,
чого «чужую полюбляємо», не посилаємо заброд тих,
які цієї мови не люблять?
У нього знаходимо такі вимовні слова: «Хто не
шанує самого себе, той не здатний пошанувати інших».
Мова і література кожного народу має фундаменталь
не виховне значення. Вона не лише розважає людей,
захоплює високими ідеями, зворушує описами подій,
образами людського життя, розвиває естетичні почу
вання. Твори визначних письменників розбуджують і
розвивають в народі почуття любови до рідного краю,
поривають і захоплюють високоми ідеями добра, прав
ди і краси і цю місію прекрасно втілював у життя о. М.
Шашкевич.
На жаль Україна втратила о. М. Шашкевича дуже
молодим — такого велетня духа, «...що тіло рвав до
бою», будівничого нашої релігійно-національної тра
диції, твердого і свідомого захисника рідної мови, обо
ронеця нашого історично-культурного буття. Про цю
стародавню вічну істину Григорій Сковорода писав так:
«Отже, минуле — це фундамент сьогоднішнього дня,
будівля нашого сьогодення ніколи не стоятиме, коли не
буде він міцний». В тому непроминаюча цінність нашо
го ювілята. Так склалося, що більша частина творчого
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доробку письменника побачила світ після його смерті.
Шашкевичу належить авторство низки україномовних
і польськомовних поезій, оповідань та розумних трак
татів, які на мою думку ще вповністю всесторонньо не
спопуляризовані. Але автора цієї статті гріє віра, що
нас Шашкевич вкрив своїм творчим плащем, під яким
(маємо надію) переживемо всі холоди і негоди. Шаш
кевич, як той прекрасний лікар, розпізнав які ліки по
трібні в даному періоді нашій нації, яких якщо не вжи
вати — може дійти до спотворення і катастрофи. Не раз
йому було трудно боротися з темними силами, як вони
йому підставляли ноги, але не падав духом, хоча вже
хворий піднімався під тягарем і не здавався. Прожив
коротке, але надзвичайно славне життя і служив весь
час вірно одній ідеї — свому народові і його духовим
цінностям.
Лиха смерть вирвала о. Маркіяна Шашкевича — у
злиднях, хворий на туберкульоз помер 7 червня 1843
році на 32-му році життя і був похований у Новосілках.
Слава пробудителя національної свідомості й за
чинателя нової української літератури в Галичині поча
ла зростати посмертно. Тлінні останки його перенесено
до Львова 1911 р. — у сторіччя народження письменни
ка. З цією нагоди відбулося там величаве Шашкевичів
ське свято з поставленням йому на Білій Горі хрестапам’ятника біля села Новосілок. Додаймо, що у 1911 р.
в річницю 100-ліття з ініціятиви Брацтва св. Миколая
і Педагогічного товариства в Перемишлі, надано укра
їнській школі ім’я М. Шашкевича і ця школа припини
ла свою діяльність тільки у воєнний період і віднови
ла освітню працю в 1991 р. одночасно з відновленням
української державности. З 1991 р. школу очолював ди
ректор Юліян Бак — заслужений діяч і патріот України.
В м. Перемишлі була вул. М. Шашкевича, яка лучила
вул. Словацького і вул. Баштову (була пропам’ятна до
шка на будинку, де бував М. Шашкевич). Зарівно назву
вулиці, як і дошку за рішенням польської влади було
усунуто. Одночасно усунуто також інші назви вулиць,
які носили імена українських діячів. Дивує, що міська
влада Львова вслід за польською владою з Перемишля
не переіменовує вулиць, які носять імена польських ді
ячів у Львові. Варто відмітити, що як в Україні так і
в діяспорі, де живуть українці культ Шашкевича сис
тиматично зростає як реакція на русифікацію, польо
нізацію та занглійченя українців. У 1959 р. в Підліссі
відкрито літературно-меморіальний музей, а в 1962 р.
— поставлено бронзове погруддя Шашкевича. У канад
ському місті Вінніпег в 1962 р. було засновано Інститут
Маркіяна Шашкевича, який з 1963 р. видавав протягом
25-ти років збірник «Шашкевичіяна» та «Бібліотеку
Шашкевичіяни» (редактор М. Марунчак). В 2003 р.
ім’я Шашкевича присвоєно Бродівському педагогічно
му коледжу. У 2007 р. з’явився, з нагоди 195-ї річниці
від народження Маркіяна Шашкевича та 45-ліття ді
яльності Інституту-заповідника Маркіяна Шашкевича
у Вінніпезі збірник «Маркіян Шашкевич на Заході»,
завдання якого було — кинути додаткове світло на осо
бу пробудника Галицької Руси М. Шашкевича, на його
Рідна Школа • Квітень 2011

однодумців та на саму добу, в якій вони працювали. У
видання входять статті й доповіді на такі теми: Маркі
ян Шашкевич — поет, просвітитель та бібліобіографіч
ні нариси. Крім того ім’ям М. Шашкевича названо ряд
освітних закладів, вулиць міст, парків, тощо. Щоб про
стежити широкий обсяг думок Маркіяна Шашкевича,
треба звернутися до ширшого переосмислення змісту
всіх творів Сина Русі-України та Русалки Дністрової,
і тоді побачимо наскільки ця постать є пов’язана з на
шим сучасним українським життям. Нехай і ця скромна
й загальна стаття буде квіткою на могилі заслуженого
сина України.

Маркіян Шашкевич

ВЕСНІВКА

Цвітка дрібная
Молила неньку,
З матеріялів Радіо Свобода

В Івано-Франківську
буде пам’ятник
українській
«Руській трійці»
В Івано-Франківську відбулися громадські слухання
щодо місця встановлення пам’ятника літературному
об’єднанню «Руська трійця», повідомляє
кореспондентка Радіо Свобода.
Його буде споруджено на вшанування 200-річчя від
дня народження відомого українського письменника,
громадського діяча, одного із засновників «Руської
трійці» Івана Вагилевича, уродженця села Ясень
Рожнятівського району.
Із ініціативою встановити пам’ятник виступило
Українське товариство охорони пам’яток історії та
культури.
На громадських слуханнях, у яких узяли участь
близько сотні представників місцевої інтелігенції,
громадських організацій, політичних партій, із п’яти
запропонованих місць вибрано сквер біля медичного
університету в центрі Івано-Франківська.
За словами начальника управління архітектури
і містобудування міськвиконкому Ігоря Гаркота,
наступним кроком стане оголошення конкурсу
проектів пам’ятника — уже з прив’язкою до місця.
Пам’ятник планують спорудити до 2 вересня 2011
року — 200-річчя від народження Івана Вагилевича.
«Руська трійця» — це галицьке літературне
угруповання, очолюване Маркіяном Шашкевичем,
Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем. їхній
альманах «Русалка Дністровая» розпочав нову
українську літературу в Галичині в 30-х роках XIX
століття.

Весну раненьку:
«Нене рідная!
Вволи ми волю —
Дай мені долю,
Щоб я зацвіла,
Весь луг скрасила.
Щоби я була,
Як сонце, ясна,
Як зоря, красна,
Щоби-м згорнула
Весь світ до себе!»
«Доню, голубко!
Жаль мені тебе.
Гарная любко;
Бо вихор свисне,
Мороз потисне.
Буря загуде —
Краса змарніє.
Личко зчорніє,
Головоньку склониш,
Листоньки зрониш,—
Жаль серцю буде».

Радіо Свобода
©2010 РРЕ/РЦ Іпс. | Всі права застережені.
www.ridnashkola.org
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«Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним,
найдорожчим, що є в житті,— з людиною. Від нас, від
нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості
залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля,
громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у
житті, її щастя.»
В. Сухомлинський

Гуманістична педагогіка
Василя Сухомлинського
Ореста Васильків
Педагог, філолог англійської мови та літератури, методист дошкільного закладу, м. Львів, Україна

Борис Кулик
Проліски великої душі
(уривок з поеми)

Павлиш, околиця, погруддя.
Дощами вимитий ґраніт.
І ледь весна розправить груди,
Як спалахне тут синій цвіт.
Блакитних пролісків стебельця
До чистих тягнуться небес,
Щоб ожило велике серце,
Щоб Сухомлинський знов воскрес.
І знов заходить він у школи
Добром учительських сердець,
Стає усміхнений до столу
Не просто Вчитель, а творець

28 вересня 1918 року на Кіровоградщині народився Василь Олександрович Сухомлинський.
У 1938р. закінчив Полтавський педагогічний інститут, учителював у сільських школах.
Учасник Другої світової війни, був тяжко поранений, з 1942−1944 рр. — директор середньої шко
ли в с. Ува в Удмурдії. Після повернення в Україну працював завідувачем районного відділу освіти у
с. Онуфріївка (1944−1948 рр.)

18

З 1948 р. й до кінця життя — директор середньої
школи у с. Павлиш, де 22 роки проводив тривалий пе
дагогічний експеримент, у результаті якого створив
оригінальну систему виховання дітей.
В. Сухомлинський увійшов в історію української
педагогіки як педагог-гуманіст, творець педагогічної
системи, в центрі якої перебуває дитина як унікальна
особистість.
Написав 48 книг, 500 наукових статей, 1500 ка
зок і оповідань для дітей. Праці педагога видані 53-ма
мовами світу, загальним тиражем понад 15 мільйонів
примірників.
Педагогічна спадщина В.Сухомлинського — ці
люще джерело людської мудрости і любові, золоті
розсипи цінних педагогічних думок, спостережень,
порад, які слугували, слугують і слугуватимуть бага
тьом поколінням.
В умовах постійного зростання потоку інфор
мації, яка надходить з різних джерел та збільшення
обсягу навчального матеріялу, що його мають засво
їти діти, постають нагальні потреби: віднайти шляхи
ефективного навчання та виховання, розкриття прихо
ваних резервів розумової активности дитини, підви
щення самостійности у пізнанні довкілля, здійснити
пошук оптимальних методів та прийомів, які сприя
ють кращому опануванню дітьми необхідних знань,
умінь та навичок у різних видах діяльності.

Концептуальні основи гуманістичної
педагогіки Василя Сухомлинського
Серцем відчувати дитину
Витоки гуманістичної педагогіки В. Сухомлин
ського базуються на клясичній педагогіці та народній
педагогічній мудрости, яка є невичерпним джерелом,
з якого кожна людина, кожна дитина може зачерпнути
цілющої джерелиці знань про свій народ, свою країну.
В. Сухомлинський писав, що «Школа стає осередком
культури лише тоді, коли в ній панують чотири куль
ти: Батьківщина, Людина, Матір і рідне Слово.
Цілісну своєрідну програму взаємин у системах:
батьки — діти; завідувач — педагог; завідувач — ди
тина; вихователь — дитина; педагог — батьки В. Су
хомлинський пропонує будувати на основі гуманних
взаємин.
У чому ж сутність і зміст головних концептів гу
маністичної педагогіки В. Сухомлинського?
Хто і що виховує дитину? Що у вихованні зале
жить від педагогів, а що — від інших людей, з якими
стикається на шляху дитина?
В. Сухомлинський писав: «У процесі виховання
людської особистости діє багато сил, до яких, нале
www.ridnashkola.org

жать: по-перше — сім’я, а в сім’ї найтонший і найму
дріший скульптор — мати; по-друге — особа педагога
з усіма його духовними багатствами й цінностями, з
його мудрістю, знаннями, уміннями, захопленнями,
життєвим досвідом, інтелектуальними, естетичними,
творчими потребами, інтересами, прагненнями; потретє — колектив (дитячий, підлітковий, юнацький),
з усією його могутньою силою виховного впливу на
кожну особу; по-четверте — сама особа вихованця,
тобто його самовиховання; по-п’яте — духовне життя
вихованця у світі інтелектуальних, естетичних і мо
ральних цінностей; по-шосте — зовсім непередбачу
вані скульптори...»
На жаль не завжди скульптори-педагоги діють
як «злагоджений симфонічний оркестр». А це завдає
великої шкоди вихованню. Недоліки у формуванні
особистости ідуть від нерозуміння дитини, непро
никнення в її духовний світ, ігнорування її запитів і
потреб тощо. Тому однією з найважливіших вимог В.
Сухомлинський вважав насамперед пізнати дитину,
бо це «ніжний паросток, який стане могутнім дере
вом...», це цілий світ, неповторний і своєрідний... це
передовсім пізнання серцем того, що дитина бачить
навколо себе... це світ особливий. Діти живуть своїми
уявленнями про добро і зло, про гарне і погане, у них
свої критерії краси, у них навіть свій вимір часу: в ди
тинстві день видається роком, а рік — вічністю. Щоб
мати доступ до цього казкового палацу, ім’я якого —
Дитинство, ви повинні перевтілитися, стати деякою
мірою дитиною — лише за цієї умови вам доступна
буде мудра влада над людиною-дитиною.
В. Сухомлинський глибоко знав світ дитин
ства, душу кожного вихованця. Він наголошував, що
лише та людина, яка вважає дитину неповторною,
здібною, обдарованою та якій притаманні принципи
тактовности, чуйности, людяности, зможе виховати
дитину з почуттями доброти, сердечності та любові.
«Пам’ятайте, що кожна дитина приходить у школу зі
щирим бажанням добре вчитися. Вона ніби яскравий
вогник, що освічує світ дитячих турбот і тривог. Ди
тина несе його нам, учителям, з бережною довірли
вістю. Цей вогник легко погасити різкістю, грубістю,
байдужістю...»
Сутність гуманістичної педагогіки В. Сухомлин
ського в тому, щоб «Учити дитину бачити, розуміти,
відчувати серцем людей — це мабуть, квітка в саду,
яка найтонше пахне, ім’я цій квітці — виховання по
чуттів». На думку педагога, «любов до дітей має бути
такою, щоб у дитини пробуджувалася чутливість сер
ця до навколишнього світу, до всього, що створює лю
дина, що служить людині, і звичайно, насамперед до
самої людини».
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Монографія
не тільки про українське
село Гребенне
Микола Дупляк

Михайло Козак. Гребенне в Другій світовій війні.
Перемишль 2010, ст. 306.

З приємністю та з особливим зацікавленням спо
стерігаємо появу на видавничому ринку нових публі
кацій про наше Закерзоння, аджеж така нагода не тра
пляється часто. Тим разом україномовну літературу
про Закерзоння збагатив своєю новою книжкою зна
ний на терені Польщі дослідник української пробле
матики, педагог, суспільно-культурний і громадський
діяч інженер Михайло Козак.
Монографія М. Козака про його рідне село Гребен
не вийшла у м’якій кольоровій обкладинці. Про її мис
тецьке оформлення дбайливо подбала Катерина Козак
— дружина автора. На першій сторінці обкладинки
поміщено вид на село, а на ній ікону Божої Матері з
1851 року, віднайдену 2009 року під час реставрації
місцевої церкви. На четвертій сторінці обкладинки
поміщено пам’ятний знак до 60-ліття злочинних де
портацій гребінчан у 1946-1947 роках, що зображує
розірвання тяглости роду поколінь на землі, на якій
споконвіку жили українці. Ліворуч вгорі — щойно від
новлена дерев’яна церква в Гребенному з 1697 року.
Гарну передмову до книжки п.н. «Мартиролог укра
їнського села Равщини» написав Богдан Якимович з
України — доктор історичних наук.
Перед війною село Гребенне було частиною РаваРуського повіту, а від 1945 року — Томашівського.
Воно розташоване при головному шосейному і заліз
ничному шляхах Львів-Варшава. Після війни Сталін,
який встановлював державні кордони на свій розсуд,
«подарував» це село, разом з українськими землями
Закерзоння, полякам. Усі населені пункти — на право
му, суціль українському боці Сяну, УРСР відступила
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на користь Польщі. Сталін торгував українськими
землями так, як це йому було вигідно. Не помогли
йому навіть нагадування Микити Хрущова про те, що
Холмщина, Підляшшя, Лемківщина та Північне Поліс
ся — українські землі. Про відірвані до Росії суцільно
українські території Хрущов не смів навіть згадувати.
На думку Б. Якимовича, Сталін перш за все «хотів
покінчити з галицьким національним українським вог
нищем та зміцнити додаткову підконтрольну Москві
територію для переможного маршу гнилою Европою
аж до Атлантики».
До речі, в Гребенному покоїться прах українського
поета Олександра Козловського, а в сусідньому селі
Млини, на історичній Яворівщині, похований творець
музики до нашого національного славня о. Михайло
Вербицький. Слід пам’ятати, що в княжому Перемиш
лі в ХІХ ст. почався процес українського відродження.
У висліді угоди пр переселення українців з бать
ківської землі до України, а польських колоністів з
України до Польщі, для українців Закерзоння почалася
велика трагедія. Вони ж бо не бажали покидати рідної
землі та йти в сталінські колгоспи, а поляки не хотiли
їх у Польщі, бо вважали, що Польща повинна бути
тільки для поляків. Вони робиле все можливе, щоб си
ломіць позбутися українських автохтонів.
Згідно з наведеною статистикою, на 1 січня 1939
р. у Гребенному мешкало 1630 осіб, з них — 30 поля
ків, 10 жидів і 10 осіб інших національностей; решта,
разом із т.зв. латинниками (1600 осіб), були українці.
Трагедію депортації українського населення доверши
ла нелюдська операція «Вісла» 1947 року, яка здійсни
ла практично повний етноцид українців на Закерзонні.
У своїх підсумках Б. Якимович слушно пише, що
книжка Михайла Козака є справжнім мартирологом
його «маленької батьківщини». Годиться додати, що
трагічна доля Гребенного стрінула й багато інших
українських сіл на Закерзонні після Другої світової ві
йни. Автор передмови звертає увагу на талановитого
автора книжки — уродженця Гребенного та щирого
патріота, який безкорисно віддає свій талант народо
ві, з якого вийшов, і протиставляє його симоненкам,
вітренкам, марченкам, левченкам, семиноженкам, та
бачникам, бузинам, які у своїй вільній державі добре
відробляють московські юдині срібняки. «Безперечно,
пише Б. Якимович, у кожного народу є свої виродки,
але нормальні люди їх попросту іґнорують, а не розда
ють їм міністерські портфелі для шкоди своїй нації».
Михайло Козак здійснив важливий дослідницький
проєкт не на чиєсь замовлення чи за чужі гроші, але
з громадського обов’зку супроти рідного села та рід
ної землі — з єдиною думкою про те, щоби ніколи не
загубилася пам’ять про гребінчан, які поклали своє
життя лише за те, що вони любили свій народ, свою
Батьківщину.
Автор книжки намітив короткий екскурс у минуле
рідного села, а відтак поділив свій твір на три розділи,
Рідна Школа • Квітень 2011

в яких хронологічно описав події, що сталися в його
минулому. Перший розділ охоплює події шести років
тривання війни та післявоєнні трагедії, що продовжу
валися дальше. За той час село зазнало більшовицької
(1939−1941), німецької (1941−1944) та другої більшо
вицької окупацій (1944−1945). Перша окупація відзна
чалася особливою жорстокістю: вивізками на Сибір,
арештами НКВС національно свідомих людей, сіль
ської інтеліґенції (учителів і священиків), талановиої
молоді, діячів культури, громадських, просвітянських
і молодечих організацій тощо; забиранням молоді до
Червоної Армії на фінський і японський фронти та ін
шими злочинами супроти цивільного населення. Тоді
по ночах почали зникати люди, часто з цілими роди
нами. Перша окупація тривала 607 днів, друга — 1090
днів. Німецька відрізнялася від більшовицької лише
методами доконуваних злочинів. До невільничої праці
в Райху німці вивезли 63 молодих хлoпців і дівчат.
Інші стали жертвами німецького окупаційного терору
в концентраційних таборах.
Друга більшовицька окупація була ще більш тра
гічною. Тоді на Закерзонні безкарно діяли раянські
спецслужби, для яких не було кордону, та всякі ра
дянські дорадники польського війська, служби без
пеки, судівництва й адміністрації, які навчали своїх
польських колеґ служити Кремлеві. Життя в селі було
дуже небезпечне. Вже після встановлення польськорадянського кордону, до села несподівано забігали
«стрибки», які тероризували людей — палили хати,
провокували, а то й разом з НКВД мордували селян.
Автор наводить точні дані про 30 гребінчан, арешто
ваних НКВС в роках 1940−1947. Тоді 19 осіб вивезли
на Сибір. На окремій таблиці подано дані про долю
52 юнаків, мобілізованих до Червоної Армії. Із них
повернулося до села лише 16. З іншого списка довід
уємось про 8 осіб, яких вбили радянські партизани
С. Ковпака.
В другому розділі автор розповідає про депортацію
гребінчан на польські понемецькі землі під час опера
ції «Вісла». Робить це на основі архівних документів,
свідчень і спогадів гребінчан і особистих записок про
тягом п’ятдесяти років. Свідчення і спогади очевидців
підтверджують факт, що депортації українського на
селення відбувалися з допомогою польського війська,
спецслужб і адміністрації та з допомогою брехливої
антиукраїнської пропаґанди, фізичного і психічного
терору.
Третій розділ охоплює тему концентраційного та
бору для українців у Явожні та судилища гребінчан
військовими судами в Ряшеві (3 особи), Кракові (13
осіб), Варшаві (1 особа) та Ольштині (15 осіб). Ав
тор подав загальний огляд табору, його організаційні
структури і призначення. У книжці знаходимо статис
тичний перелік 161 закатовних українців із загального
числа 3,871 каторжників у Явожні, що становить 4.2%
запроторених за короткий час шести місяців, тому
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числі п’ятьох гребінчан.
Загальна кількість суджених гребінчан — 32 особи,
тобто 27.8% від загальної кількости 115 арештованих
гребінчан, які відбували покарання в тюрмах у таких
містах, як: Барчево, Валбжих, Варшава, Ґолєнюв, По
туліце, Рацібуж, Тарнів, Фордон, Штум і Явожно.
Понад 40 років про концтабір у Польщі не було й
згадки. Комуністична влада замовчувала перед світом
свій злочин, скоєний на українцях, громадянах Поль
щі. З часом земляки віднайшли і впорядкували місце
поховання жертв табору та поставили високий березо
вий хрест з таблицею такого змісту: «Очам безумним
видалось, що вони вмерли, а вони тривають». Посвя
чення хреста відбулося 27 вересня 1992 року. Кожного
року у вересневі дні з цілої Польщі їдуть українці,
щоб помолитися над могилами жертв табoру в явож
нянському лісі. В 1998 році у Явожні встановлено й
відкрито пам’ятник з участю Президентів Польщі й
України — О. Кваснєвського та Л. Кучми. Розірвану
на дві частини стіну пам’ятника вінчають одно і дво
раменні хрести, що символізують єдність українськoго
роду — католицьких і православних християн.
М. Козак зібрав свої матеріяли з великою точністю.
Він не оминув жодної значної події в історії села; ба
жав написти про кожного мешканця, зафіксувати осо
бисту трагедію кожної людини. Автор назвав патріо
тів, які боролися за добру справу з усіма окупантами,
гинули в боротьбі або терпіли в польських тюрмах і в
концтаборі Явожно. Він назвав також прізвища зрад
ників і донощиків, які заплямували своє ім’я співпра
цею з ворогами. Тепер же на цвинтарі в Гребенному
стоїть надмогильний пам’ятник, а на його цоколі епі
тафія такого змісту: «Борцям за волю України воїнам
УПА, що загинули в бою з НКВД в гребінських лісах
осінню 1944 року. Вічная пам’ять».
Обговорювана книжка — важливий документ доби.
У ній знаходимо багато фотокопій автентичних доку
ментів епохи, багато іконографічного матеріялу з Гре
бенного та з місць поселення гребінчан після операції
«Вісла».
Дуже гарно відгукнувся на книжку доктор історич
них наук Анатолій Русначенко з України. Він відмічає,
що спонукою до написання монографії була «не лише
туга автора за малою батьківщиною, але й біль за долі
односельчан і самого села, яке перестає існувати як
село його споконвічних мешканців-українців». Всі
наведені дані й розповіді очевидців вказуть на факт,
що операція «Вісла» була спрямована «не так на під
рив матеріяльної бази УПА, як про це писали тоді
польські засоби масовoї інформації, але на знищення
української присутности в краю». Цей злочин етнічної
чистки і досі оправдовують польські офіційні держав
ні кола. На основі книжки М. Козака А. Русначенко
робить правильні висновки, що «було би добре на Ве
ликій Україні зібрати свідчення про виселення з укра
їнських сіл в часи колективізації і голодомору». Та, це
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вже давно треба було зробити.
Mихайло Козак не зупинився на публікації рецен
зованої монографії про рідне село «Гребенне в Другій
світовій вiйні». Він наполегливо продовжує працювати
над другою частиною книжки — про іcторичне мину
ле і сьогодення Гребенного. На думку автора книжки,
«своє майбутнє можна будувати тільки на своєму
минулому». Значить, треба знати своє минуле; треба
захистити правду і зберегти пам’ять про неї. Які ж ак
туальні сьогодні його слова до читачів: «Досліджуймо
свою історію, пишімо про неї і не чекаймо, коли нам
напишуть чужинці».
З перспективи понад 70 років написати книжку про
події 40-их років дуже важко, бо відходять з цього
світу останні мешканці села, а поляки нищать сліди
життя українців на Закерзонні. Як пише автор,— «У
декого з депортованих залишились тільки карта пе
реселення і звільнення з концентраційного табору в
Явожні, а в державних архівах лише списки депор
тованих і засекречені документи про ОУН-УПА. Все
інше знищено (у Гребенному — М.Д.), крім людської
пам’яти і церкви,— одинокого свідка минулого, яка
стоїть над селом в оточенні старих лип, понад три сто
ліття (313 років)».
Moнографію збагачують пояснення скорочень,
5 малих мап (картин), 23 фотокопії документів і 26
чорно-білих світлин, післяслово автора, бібліографія
(архівні матеріяли, література, публіцистика), свідчен
ня, іменний і географічний покажчики та список пріз
виськ — як прозивали себе гребічани.
Окремо годиться дещо сказати про мову моно
графії. Це, тим більше, що не відмічено в ній імени
мовного редактора. У загальному, в книжці спостері
гаємо і гарну літературну мову (за чинним в Україні
Київським правописом), і мову автора, який писав її
так, як говорить інтеліґентний українець у Польщі,
не дотримуючись ні Київського, ні Харківського пра
вописів. Саме тому спостерігаємо тут і друкарські, і
правописні помилки, польонізми тощо. Одначе, мовні
недоліки блимнуть у порівнянні з вартістю та значен
ням цієї публікації. Крім того, мова багатьох авторів
наведених спогадів становить окрему вартість і за
лишиться свідченням про українську мову мешканців
Гребенного.
Монографія «Гребенне в Другій світовій війні»
цінна не тільки для кожного, хто народився в Гребен
ному або для нащадків гребінчан, але й для кожного
українця, а особливо українця-закерзонця, бо об’єднує
їх спільне минуле і спільна незавидна доля під Поль
щею. Цієї книжки не зможе обминути жоден інтелі
ґентний українець, який цікавиться минулим і сього
денням свого народу.
Надіймось, що невдовзі побачить світ і намічена
автором друга частина монографії. Цього йому щиро
бажаємо.
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Микола Руденко

СЛОВО
Ані хвали, ні пишних нагород,
Ні ювілейних величань не треба,—
Даруй мені, природо, клаптик неба,
Де владне Слово поселив народ.
Там чесні душі обминає тлін,
Там вічність пломеніє малиново...
Дозволь мені ввійти у тебе, Слово,
Отак, як входить било в мідний дзвін.
Чи боляче — ніколи не питай.
Не дай згадати про біду та хворість.
Ти мною бий об ковану прозорість
І мною над землею калатай.
Дай прорости у ярих зернах рим
І знов посіятись у землю Словом,
Щоб стати пастушком білоголовим
Десь у лугах над річищем старим.
Нехай шукають кам’яні лоби
В нещирих лестощах примарну втіху.
В торбинці повно сліз і повно сміху,—
І заздрить Сонце на мої скарби.
І, відшмагавши батіжком зорю,
Чесноти замісивши із гріхами,
Обліплений рудими реп’яхами,
Я заново цю землю сотворю...
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Міжнародний конкурс
з українознавства
для 8-11 класів 2011 р
Іван Пасемко
Вельмишановний Євгене Васильовичу!
Не даватиму детального звіту про цей кон
курс-2011 р., але зазначу: це був винятково тривалий
захід, бо продовжувався 23−26 березня 2011 р. Проте
навіть не це найважливіше: особливістю цьогорічного
конкурсу було те, що він зібрав досі небачену кількість
учасників аж 595 осіб і то незважаючи на те, що Мі
ністерство Табачника безбожно зволікало з наданням
дозволу щодо проведення цього Міжнародного конкур
су з українознавства для учнів 8−11 класів. Зволікало,
зволікало, але таки не наважилось його, конкурс, за
боронити. Хоча глибоко в душі віриться — хтось там
стояв на сторожі і шипів чиновницькою мовою «не
пущать!!!...». Недарма цього року це винятково від
билося на конкурсі — порівняно слабо було представ
лено зарубіжжя — виняток становлять Придністров’я
та Російська Федерація. Навіть порівняно з минулим
2010, значно спокійнішим роком, бо тоді ніхто нас не
реорганізовував ні з гори, ні з низу, тож у тому вдалі
шому 2010 р. відгукнулось лише 350 конкурсантів, а

тут майже вдвічі більше, і то не з заліснених теренів
УПА — Волині, Галичини, Буковини та Закарпаття, а
майже зі всуціль радянізованих Луганщини, Донеччи
ни, Січеславщини (Дніпропетровщини).
Я у роздумах, а в суті йдеться не про реорганіза
цію, а про знищення цієї національної установи та ці
лої наукової парадигми українознавства: відміна з 30ми роками полягає лише в тому, що нас іще не вивели
на відкритий судовий процес, як це було з СВУ, УНЦ.
Але далі про ті ж роздуми: що власне змусило
цих юних українознавців-героїв кинутись так масово
у це конкурсне змагання. Складна, часто не зрозуміла
ситуація з українознавством, очевидно, і згадувана
вже реорганізація ННДІУ в Національний науково-до
слідний інститут українознавства та всесвітньої іс
торії, покликала наймолодших до цього дужого чину.
Значна кількість учасників хотіла на весь голос за
явити — ми тут на українській землі, і ми хочемо за
декларувати, що будемо відстоювати дорогу нам науку
і предмет — українознавство. І щоб там не заявляли
деякі наші недруги — мовляв, такої науки не існує,
а ми розвиватимемо дорогу для нас галузь, яка озна
йомила нас з історією і долею українства практично
на всіх континентах нашої складної, але й дорогої нам
планети. Ми відаємо, що існує і успішно розвивається
американознавство, росієзнавство, полоністика, фран
кознавство, юдаїстика тощо, однак українознавству
зась. Читаєш, як українці освоювали, кажучи жартома,
«цілинні»землі у США, Канаді, Бразилії, Арґентині,
Австралії, на Далекому Сході — Зеленому Клині, і
кажучи цілком серйозно, як українці освоювали «ці

Конкурсантів вітає канд. техн. наук Роланд Франко, відомий український дипломат (Великобританія - Лондон),
внук Івана Франка
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Переможці Конкурсу з засновником і фундатором Національного науово-дослідного інституту українознавства
акад. Петром Кононенком
лину» в Росії та в Казахстані, то невже ці героїчні дії
то і підручники будуть дорожчими, нова влада обби
наших співвітчизників — шукачів кращої долі не лише
рає нас не лише подорожчанням продуктів харчування,
для українців, але й для місцевих автохтонів, невже ця
невже було недостатньо того немислимого зростанням
історія має відійти у небуття, у незнання, у незнаний
квартплати, подорожчання гарячого і холодного водо
світ. Адже наші співвітчизники, які полишали рідне
постачання, то як це розуміти. Влада українська, туго
Закарпаття, Галичину, Буковину, Волинь, Поділля,
опановує українську мову, то щоб самому тим 100 тис.
Наддніпрянщину, Слобожанщину, Донеччину коли з
чи 2 млн. керуючим не вивчати української мови, то
причин безробіття, коли з політичних мотивів, бо всі
краще підготувати нове покоління, яке говоритиме мо
наші «визволителі» не бажали, щоб українці вели
вою тих, що нині керують Україною.
якусь боротьбу за своє визволення, а перебували у
Учасники конкурсу загалом показали глибокі зна
тому статус-кво, якщо їх уже визволили чи приєднали
ння з українознавства, з української історії. Частина
угорці (а знаємо, як угорські до зубів озброєні катаниконкурсантів, що сфотографувалась з засновником
фашисти на Красному Полі неподалік Хусту проливали Інституту українознавства, нині — Національного ін
кров і закарпатців і галичан), поляки, росіяни, румуни,
ституту українознавства, щоправда реорганізатори чи
то і мирися з долею. Можна було б інколи й миритися,
реаніматори вирішили пришпилити до первісної назви
очікуючи ліпшої долі, але якщо цей «визволитель»
нову дефініцію і «всесвітньої історії», яка сюди так
прибуває на твою рідну землю і нав’язує тобі навчання
личить, як зайцю стоп-сигнал. У багатьох філологів,
твоїх дітей на «человеческом языке» - «людською мо
українознавців, політологів та і в самих істориків це
вою» - так було колись у сумноприсні радянські часи,
викликає подив. Як можна поряд з українознавством
«od dzisiaj dzieci będą się uczyć po polsku»-«віднині
ставити всесвітню історію, то ж незіставні речі. Скіль
діти вчитимуться по-польському» - так було колись у
кох неронів треба було навчати упродовж шести-семи
Галиччині та на Волині, або звертаються до старень
років у вищих партійних школах СРСР, щоб, зрештою,
кої бабусі з Верховини «napíšte si tuto žádost česky»підготувати таку когорту реорганізаторів, які запропо
«напишіть цю заяву по-чеському»-так було колись на
нували б державникам ліквідувати Інститут національ
Закарпатті. Наприклад, вже цими днями нас, киян,
ної пам’яті та ще які там ідентичні інституції. Серед
радують такими повідомленнями, що у наступному
моїх багатьох колег подейкують, що ці реорганізатори
2011-2012 навчальному році частина дошкільнят та і
поза спиною першої особи країни творять на власний
дітей шкільного віку у Києві вже навчатиметься ро
розсуд, як заманеться, але коли з усім цим розберуться,
сійською мовою — це значить, що знову цією мовою
докумекають, то все таки ці новаторські дії осудять, і
яка у порівнянні з українською ковтає більше паперу,
розвиток України піде нормальним шляхом.
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Вагомий внесок
до англомовної Шевченкіани
та до історії українців у США
Роксолана Зорівчак
Професор Львівського Франкового
університету

«Борітеся — поборете!
Пропам’ятна книжка з нагоди відкриття
пам’ятника Т. Шевченкові в Сиракузах —
Battle on — and win your battle!
Commemorative book of the Taras Shevchenko
monument unveiling in Syracuse.»
— Syracuse, N. Y.: Taras Shevchenko Memorial
Committee, 2010. — 225 c.

В українському народі панує культ Тараса
Шевченка. Досить було «Кобзаря», щоб Шевченкова
поезія стала тією неопалимою купиною, що привела
нас через велику пустелю занепаду, неволі й зневір’я до
самостійної України. Цей вічний Шевченків подвиг
Є. Маланюк закарбував у таких рядках:
www.ridnashkola.org

Не поет, бо це ж до болю мало,
не трибун — бо це лиш рупор мас,
і вже менш за все — «Кобзар Тарас» —
він, ким зайнялось і запалало.
(Маланюк Є. Поезії. / Упор. Т. Салига. — Львів:
Фенікс, 1992. — С. 151).
Т. Шевченко поступово займає належне йому місце і
в контексті світовому, у пантеоні вселюдської культури,
серед її велетів, геніїв непроминальної слави. Попри
те, що серед тлумачень його творів на різні мови ще
не так багато перекладів високомистецьких, не лише
окремі знавці, а й ширші читацькі кола (у тому числі й
англомовні) призвичаюються сприймати Шевченкову
творчість як одну з найяскравіших сторінок у світовій
літературі.
Перша згадка про українського поета в США й на
американському континенті та в англомовному світі
загалом датується 1 березня 1868 р., коли політичний
емігрант з України, автор статті українською мовою в
«Колоколе» з приводу смерті Т. Шевченка, український
православний священик (важко зрозуміти байдужість
ієрархів сучасної Української Церкви до цієї
Особистості!) і громадський діяч Агапій Гончаренко
(псевдонім Андрія Гумницького) опублікував у своєму
двотижневику «The Alaska Herald» («Вісник Аляски»)
власний прозовий переклад уривків з поеми «Кавказ»
(рядків 89−l05, 128−129) під назвою «Блискучі думки
поета Тараса Шевченка».
За понад 140 років, що минуло з цього часу,
чимало видань Шевченкових творів і в оригіналі і
в англомовних перекладах опубліковано в США,
відбулися тисячі концертів, встановлено декілька
пам’ятників. Найновіший пам’ятник Т. Шевченку
спорудила українська громада в Сиракузах (штат НьюЙорк). Пам’ятник відкрито 16 жовтня 2005 року перед
українською греко-католицькою церквою св. Івана
Хрестителя. Т. Шевченко зображений у молодому віці, в
руках у нього «Кобзар», на ногах — ретязі. Постать
Т. Шевченка в бронзі виконав американський скульптор
Бенедикт Декстер при активній співпраці архітектора
Володимира Бутенка.
2010 року, у п’яту річницю відкриття пам’ятника,
англомовна Шевченкіяна поповнилася солідною
позицією — Пропам’ятною книжкою з нагоди відкриття
цього пам’ятника. У книзі детально описано та
засвідчено документами й світлинами працю Комітету
побудови пам’ятника Т. Шевченкові, урочистості, що
супроводжували відкриття пам’ятника.
Поліграфічно видання — бездоганне, розкішне.
У «Передмові» редактор та упорядник М. С. Дупляк
справедливо зазначає: «Така подія, як відкриття
пам’ятника Великому Українцеві в американському
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місті, не трапляється часто, то ж ми бажали
задокументувати її для сучасного і майбутніх поколінь у
пропам’ятній книзі. Це ж бо частина історії українських
поселенців і їхніх нащадків у нашому місті — велика
частина їхніх здобутків і досягнень» (с. 9).
У книзі подано матеріяли українською та англійською
мовами. В ній вміщено чимало статей про Т. Шевченка
з україномовної («Народної волі», «Української
думки», «Альманаху Українського народного союзу»,
«Сучасності») та англомовної («Forum») преси США.
В цих матеріалах ідеться про Шевченкову вічність,
про вічну актуальність його поезії, про вшанування
його пам’яті, зокрема на американському континенті,
про переклади його творів англійською мовою та про
англомовні публікації про Поета. Опубліковано також
деякі з англомовних перекладів; подано бібліографію
англомовної Шевченкіяни проф. О. Кравченюка.
Якщо торкнутися особистих переживань, то ця
бібліографія відіграла велику ролю у моєму становленні
як дослідника. Томики журналу «Сучасності», де було
опубліковано бібліографію О. Кравченюка, потрапили
якось до Г. П. Кочура і Він дозволив мені з ними
познайомитися. Було це на початку 1965 р. Тоді я
вже дещо тямила в англомовній Шевченкіяні, але тут
мені відкрилося стільки невідомого, стільки цікавого!
Ніч минула, як мить, за переписуванням (очевидно,
рукою — про ксерокси ми тоді ще не відали) певних
позицій, які я згодом розшукувала головно в бібліотеках
Москви, а на деякі натрапила лише 1991 або 1992 року,
коли викладала в Інституті славістики Лондонського
університету.
У Пропам’ятній книзі документально й детально
описано діяльність українських мистецьких колективів
у Сиракузах протягом багатьох років. В англомовній
статті В. Довган «Шевченко в Вашингтоні» подано
історію спорудження та встановлення пам’ятника
нашому Поетові в столиці США 27 червня 1964 року
(с. 129−131). В україномовній статті М. Дупляка
«Пошанування Шевченка в стейті Нью-Йорк» є дуже
багато цікавої інформації, передусім, про пам’ятники
Т. Шевченку (с. 136−142). Ідеться про встановлення
погруддя Т. Шевченка роботи О. Архипенка на
Союзівці — в оселі Українського народного союзу в
Кетскильських горах 16 червня 1957 р.; про спорудження
гранітно-бронзового пам’ятника Т. Шевченку в оселі
Елмара Гайтс роботи двох скульпторів — А. Павлоші та
М. Черешньовського, відкритого 23 серпня 1981 р.
Пам’ятник Т. Шевченку встановлено також у місті Трой
5 червня 1988 р. Головним промовцем під час відкриття
пам’ятника був відомий наш поет і правозахисник М. Д.
Руденко.
Редактором і упорядником Пропам’ятної книги і
автором багатьох шевченкознавчих матеріялів у ній є
український науковець, педагог і журналіст, активіст
українського суспільно-громадського життя в США
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— Микола Степанович Дупляк, який, безперечно,
заслуговує на довшу згадку. Він належить до того
покоління, в житті якого зловіщу ролю відіграла
акція «Вісла». Народжений 19 лютого 1936 р. в селі
Рудавка Яслиська, Сяніцького повіту на Лемківщині,
1947 року він був брутально вирваний з рідної землі
та засланий (разом з родиною) до села Добжиця (пов.
Кошалін, Польща). У 1958−1960 роках навчався
на Відділі україністики Вчительського інституту в
Щеціні. 22 жовтня 1960 року переїхав до США на
постійне проживання. Переїхав лише фізично, бо всі
його помисли й мрії, усі його думи — в Україні. У
роках 1962−1964 М. Дупляк студіював славістику
в Сиракузькому університеті, де одержав ступінь
бакалавра. 1966 року здобув ступінь магістра в
Українському вільному університеті (Мюнхен). Після
закінчення студій працював учителем в американських
школах і техніком у лабораторії, виконував інші
роботи. Окрім диплому на навчання російської мови,
перший в штаті Нью-Йорк одержав диплом учителя
української мови. Від 1966 до 2005 р. був учителем
українознавчих предметів у Школі українознавства
імені Лесі Українки в Сиракузах. Протягом багатьох
років працював у Науково-дослідному товаристві
української термінології, збирав експонати і оформив
Український лемківський музей (тепер у Стемфорді,
штат Коннектікут), а в ньому примістив також
Бібліотеку лемкознавства та УПА і упорядковний ним
архів ООЛ. Був секретарем Крайової управи Організації
оборони Лемківщини та екзекутивним секретарем у
Світовій федерації лемків. Співредактор чотирьох томів
«Аннали Світової федерації лемків» і «Дерев’яної
архітектури українських Карпат». Зредагував збірку
споминів колишніх вояків УПА з терену Лемківщини
та Перемищини «В рядах УПА», том 2, книжку
«Мала сакральна архітектура на Лемківщині» та
романтичну повість Володимира Меpещака «Дівчина
з Америки». Працює також педагогічним дорадником
Шкільної ради, відповідає за Школу українознавства в
Буффало (штат Нью-Йорк). З червня 1987 р. до кінця
2006 р. — головний редактор тижневика «Народна
воля», що його видавав Український братський союз
в Скрентоні (штат Пенсильванія) з 1911 до 2009 р.
(1933 р. введено англійську сторінку). Завдяки його
вмілому, високопрофесійному керівництву тижневик
з державницьких позицій висвітлював політикоекономічну й культурну ситуацію в Україні. М.
Дупляк — автор численних культурологічних статей
в україномовній пресі США, зокрема в «Свободі»,
«Народній волі» та інших періодиках, а також статей,
опублікованих в періодичних виданнях України.
Високо оцінюючи рецензовану книжку, хочеться
висловити декілька роздумів, зокрема в дні
Шевченкового ювілею.
У книзі подано укладену на високому професійному
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рівні проф. О. Кравченюком бібліографію англомовної
Шевченкіяни, датовану 1964 роком. Ото ж, у
необізнаного читача може скластися уявлення, що з
того часу нічого нового не зроблено в англомовній
Шевченкіяні. А зроблено — хоч і недостатньо, та все ж
чимало. Досить згадати перекладацьку діяльність Джона
Віра, Віри Річ, М. Найдана, публікації в лондонському
журналі «The Ukrainian Review», книжкові видання
англомовних перекладів Шевченкової поезії в Києві
(1972, 1977, 1988, 1989, 2001, 2007) і в Москві (1964,
1979). Зокрема шкода, що в книзі немає зовсім згадки
про київське видання 2007 р. Тоді видавництво
«Мистецтво» опублікувало вибрані поезії Т. Шевченка
в оригіналі та в перекладах Віри Річ. У книзі вміщено
репродукції найкращих зразків живопису та графіки, що
вдало розкривають різнобічність таланту Т. Шевченка,
його універсалізм. У виданні — 92 віршові твори
Т. Шевченка, з них 36 нових перекладів, зокрема,
балад «Русалка» і «Тополя», віршів «Нащо мені чорні
брови...», «Коло гаю в чистім полю...», «Доля», «Муза»
та ін. Вірш «Думка» («Тяжко-важко в світі жити...»)
загалом англійською мовою перекладено вперше. У
раніше зроблені переклади Віра Річ внесла чимало
удосконалень, зокрема, творів: «Думка» («Тече вода
в синє море...»), «Тарасова ніч», «Кавказ», «Розрита
могила», «Чигрине, Чигрине...». Вона також переклала
передмову академіка НАН України І. М. Дзюби до цього
видання. На основі анотованих бібліографій, укладених
М. Тарнавською (Ukrainian literature in English: books
and pamphlets, 1890-1965.— Edmonton, Alta, 1988.— 128
p.; Ukrainian literature in English: articles in journals and
collections, 1840-1965.— Edmonton, Alta, 1992.— 176 р;
Ukrainian literature in English: 1980-1989.— Edmonton &
Toronto, 1999.— 464 p.; Ukrainian literature in English,
1966-1979.— Edmonton & Toronto, 2010.— 527 p.)
укладач книжки міг подати основні шевченкознавчі
позиції або хоча б використати бібліографію, укладену
А. Григоровичем — Shevchenko books in English, 1911
— 1988. // Forum.— 1989.— No. 77. Правда, подання
такої додаткової інформації вимагало б неймовірних
зусиль.
Вірші «Заповіт» і «Мені однаково…» подано в книзі
в перекладах К. Г. Андрусишина та В. Кіркконела, хоча
фахова критика надає перевагу перекладам цих віршів,
що їх здійснили
Е. Л. Войнич та Віра Річ. До речі, випадково прізвище
Віри Річ пропущено в «Передмові» М. Дупляка, де
йдеться про англомовний заголовок Пропам’ятної книги,
запозичений з перекладу поеми «Кавказ», що належить
Вірі Річ (стор. 9).
Попри окремі дрібні недосягнення, Пропам’ятна
книга, без сумніву, стане важливим набутком
англомовної Шевченкіани та допомагатиме глибше
осмислити історію українських поселенців в
англомовному світі, зокрема в США.
www.ridnashkola.org

Микола Руденко

***
Вже сивіє у сонця голова
І падає в снігів подушку сіру.
Я виминаю в просторі слова,
Мов кожум’яка виминає шкіру.
І простір той до мене гомонить,
Іскринками торкає серце чуле,
Де тихо плаче світанкова нить,
Єднаючи майбутнє і минуле.  
Все кволе й темне, прагнучи кінця,
Летить, як попіл, в полум’я безкрає.
А вітер той, що створює сонця,
У грудях сторінки перегортає.
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«Українство:
світові обшири»
Мирослав Левицький
Хоч історичний годинник вже давно відмірює
години та дні 2011 року, проте хочу повернутися до
однієї події 2010 року, яка може мати розвиток у ни
нішньому році. 1 грудня 2010 року в Києві в Інститу
ті українознавства відбулася презентація книг двох
авторів — тритомника «Не тільки про себе» україн
ського письменника й громадсько-політичного діяча
Богдана Гориня та другої книги вченого Інституту
українознавства «Українство: світові обшири» Івана
Пасемка. Оскілки тритомник Богдана Гориня вже мав
широке висвітлення в українській та зарубіжній пре
сі, то обмежуся лише заявою директора Інституту
професора Петра Кононенка, що очолюваний ним Ін
ститут висуватиме у 2011 році цю працю на здобуття
Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Цю ідею одноголосно підтримали присутні на пре
зентації працівники Інституту.
І хоч водночас презентував свою книжку їхній
співпрацівник — І. Пасемко, далеко не всі знайшли
можливість бути присутніми на цій події. На цьому
наголошую не у пляні докору, а як констатацію, що
у нинішній складний час не сі мають і потребу, і
можливість брати участь у заходах, спрямованих на
утвердження ідеї українства, провісниками, якої вони
повинні бути за професією. І як наслідок такого під
ходу — є багато дуже далеких від реальності мітів
про українську політичну реальність, про що я мав
змогу переконатися в ході неформального спілкуван
ня після презентації книжок вище названих авторів.
Ці міти є нині однією з загроз українській неза
лежності. Вони ж бо не дозволяють сконсолідувати
ся, мобілізувати український потенціял проти насту
пу на Україну криміналітету та російського шовініз
му. Оскілки презентація відбувалася в особливий для
українців день — в 19-ту річницю доленосного для
українців грудневого референдуму, то перша частина
розмови — прелюдія до презентації — стосувалася
як раз цієї дати. І навіть не стільки цієї дати, скільки
загроз незалежности, про які треба говорити не лише
у святкові дні, а й кожного дня. Однією з найбільших
загроз є інформаційна окупація України та наступ так
званого «русского міра» на українську душу. За спри
яння у тому наступові Віктор Янукович удостоївся
чергової подяки та чергової нагороди від Москов
ського патріярха Кирила. Це премія «За видатну ді
яльність зі зміцнення єдності православних народів.
За утвердження і просування християнських ціннос
тей у житті суспільства» імені Патріярха Алексія II.
А що це християнські цінності Алексія II не
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один раз була нагода у тому переконатися. У першу
чергу це — неприхована нетерпимість до усякого
інослав’я. Окрім цього, російська преса свого часу
писала про алкогольний бізнес, до якого було при
четне керівництво очолюваної колишнім агентом КГБ
«Дроздовим» Церкви. Нині за утвердження і просу
вання його християнських цінностей дякують першій
посадовій особі в Україні. Тим же вони йому дають
знак, що прагнуть, що б і Україні розвивалася нетер
пимість, щоб під прикриттям «єдиноканонічної» «ма
тушкі-церкви» міг вільно розвиватися усякий блуд,
починаючи від захоплення земель, кінчаючи, начин
кою людських душ диким російським фанатизмом. І
все це нині українцям подається як ідею «русского
міра».
І це не винахід нинішнього дня. За словами про
фесора П. Кононенка, ідея народилася ще за цариз
му та базувалася на трьох китах — «самодержавіє,
православіє, народність». С приводу попередниці
«кірілового» «міра» — слов’янського світу професор
навів цікаву деталь. Цією ідеєю свого часу захопився
основоположник чеської журналістики, політик, лі
тературний критик та сатирик середини 19 сторіччя
Карел Гавлічек (Боровський, Гавел). І через Київ по
їхав він до Москви. Повернувшись з Москви він на
писав (цитую за стенограмою виступу П. Кононенка):
«Я їхав у Москву з великим піднесенням, думаючи,
що почався процес об’єднання слов’янських народів,
створення сім’ї рівноправних дружніх народів. Про
те побачив, що москвофіли хочуть єдиної держави
на чолі з російським царем. Ми слов’янські народи з
нашими ресурсами потрібні їм для наповнення маси
імперії. їдучи у Москву слов’янофілом, я повернувся
з неї чехом».
На це, щоб мешканці Україні ставали з мало
росів, з притаманною їм фразою, «а какая разніца?»,
українцями працюють вище згадані книжки Богдана
Гориня та Івана Пасемка. Відзначалося на презента
ції, що це не лише насичені неповторними фактами
праці, а й своєрідні посібники долання страху, який
нині знов хочуть відродити в українських душах.
Правда, ці книжки — крапля у морі потреб, бо
тиражі їх маленькі. Третя із книг Б. Гориня вийшла
тиражем 1000 примірників, книжка І. Пасемка ще
менше — 400 примірників. І не йде це у ніякі порів
няння з тиражами, якими в українські душі вливаєть
ся інформаційно-ідеологічна отрута від таких поста
тей, як відомий своїми провокаціями О. Бузина. Тому
він нині «зірка» — учасник різних скандалів.
Тому він у багатьох на устах, чого не скажеш
про тихого трудягу Івана Пасемка. Професор Петро
Кононенко пише про нього: «Ім’я Івана Пасемка дав
но відоме і в Україні, і в Європі, і в Америці: знаний
публіцист, громадський діяч і науковець завжди був
серед тих перших, хто висловлював свою думку про
найзлободенніші події й проблеми життя». Однак, до
тих слів треба було б додати, що йдеться здебільшого
про інтелектуальні середовища. Впевнений, що ім’я
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це нічого не значить для київської вулиці, вже не зга
дуючи про вулицю донецьку.
Ще у 60-70-ті роки XX ст. Іван Пасемко буду
чи працівником, а згодом відповідальним секрета
рем Українського товариства дружби і культурного
зв’язку з зарубіжними країнами, мав можливість
бачити найважливіші події та постаті культурно-мис
тецького, освітньо-наукового і державно-політичного
розвитку українського зарубіжжя.
Нерідко закордонне українство мало тоді такі
досягнення, про які могли лише мріяти українці в
Україні. І тут навіть не йдеться про вільних україн
ців, а про українські громади у підконтрольних СРСР
країнах соціялістичного табору. В Україні, по суті на
рівні з самвидавом, ходили такі видавання, як що
місячний літературний журнал «Дукля», щомісячний
публіцистичний часопис «Дружно вперед», тижневик
«Нове життя» з Чехословаччини. Тижневик «Наше
Слово» з Польщі з його щомісячним додатком «Наша
культура».
Нині у центрі вже не організаційної, а наукової
уваги Івана Пасемка залишається український світ,
його участь у глобальних процесах, його віра в Укра
їну. І автор книги «Українство: світові обшири» цю
віру він передає читачеві.
Пишучи про вручення першому з українців —
директору Інституту Українознавства Петру Коно
ненку — премії імені Йоганна Ґотфріда фон Гердера
(німецького філософа, письменника-просвітителя),
І. Пасемко відзначив бачення Гердером майбутнього
України. Німецький філософ, мандруючи в другій по
ловині 18 сторіччя просторами підкореної та сплюн
дрованої царями України написав у щоденнику:
«Україна має стати в майбутньому новою Грецією:
чудове небо цього народу, його веселий характер,
його музична натура, його багата країна тощо пови
нні б у майбутньому прокинутися...».
А прикладом майбутнього духу національного
виховання, називав він литовців. Нині можна сказати,
що його бачення майбутнього литовської нації вже
збувається. А що стосується майбутнього України, то
пісня її майбутнього ще не співалися. Хоч не тільки
Йоган Ґотфрід фон Гердер бавив велике майбутнє
України, а й багато-хто інший. Проте, щоб ці слова
могли стати реальністю, українцям треба активно
працювати, щоб ілюзія «русского міра» і тому поді
бні дурилки не змогли переродитися у реальність.
І хоч Іван Пасемко безпосередньо не торкаєть
ся вже згаданої постаті Карел Гавлічка та того, як і
чому він у Москві зі слов’янофіла став чехом, проте
уважне прочитання книжки І. Пасемка у ряді зібра
них у книжці статей містить відповідь на це питання.
Вона проста: Гавлічка вразив дух російського шо
вінізму. Саме ним було продиктована спроба у час
анексії Польщі забрати у поляків їхню абетку та за
мінити її кирилицею. Так як це було зроблено стосов
но усіх «некриличних» культур, які були поглинуті
російською імперією. А нині кириличні алфавіти є
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предметом «алфавітних воєн».
Іван Пасемко інформує українського читача,
про статтю-коментар відомого російського публіцис
та і мовознавця в Італії Бориса Успенського, у якій
повідомляється про існування царського таємного
документу з грифом «Секретно» про необхідність
переведення польської мови з латинки на кирилицю.
На обґрунтування такого рішення подаються як по
літичні, так і лінгвістичні аргументи, чому полякам
повинно бути більш комфортно у кириличному про
сторі. Я зупинюся на політичних питаннях.
І хоч ідея про перехід на кирилицю народилася
у 30-их роках 19 сторіччя після листопадового по
встання 1830−31 років, проте опублікований цар
ський таємний документ стосується часу після січне
вого 1863−1864 років, чергового повстання поляків
проти царизму. Б. Успенський, на основі наявних ма
теріялів припускає, що родоначальником алфавітної
реформи для поляків був особисто цар Микола І.
З цього приводу наводяться записи біографів
намісника Царства Польського генерал-фельдмар
шала графа І. Паскевича-Ериванського: «В Царя є
прагнення до зливання, хоча б зовнішнього, Царства
Польського з Імперією». Цей крок був часткою іде
ологічної програми за формулою «Самодержавіє,
Православіє, Народність». Незважаючи, щоб над
алфавітною «реформою» працювали особи, прізвища
мають класичне польське звучання, проте цар не зва
жився на такий крок. Побоявся поляків.
Іван Пасемко у коментарі до цієї теми звертає
увагу, що у час брежнєвського тоталітаризму прави
телі імперії вже не обмежувалися лише до зовніш
нього зливання, а було прийнято курс на внутрішнє
зрощення націй, на формування біомаси під назвою
«совєцький народ». А цікаво, яких «реформ» можна
буде чекати у час нинішнього тоталітаризму, з ниніш
нім наступом «русского міра»?
Інформацією про спробу відібрати у поляків
їхні абетку не обмежується перелік польських тем у
книжці І. Пасемка «Українство: світові обшири». Там
вміщено і дуже цікавий огляд антології польської
поезії у перекладах Володимира Гуцаленка, виданої
в Києві в 2001 році. Є передрук, правда, невідомо
звідкіля, інтерв’ю з професором Стефаном Козаком
«Україна, любов моя». Є «Одіссея української на
ціональної пам’яті у Польщі». Це рецензія на видану
у Польщі книжку Богдана Гука, Михайла Козака,
Миколи Новосада та Адама Яремка «Чужинце, іди
скажи Україні» про увічнення трагедії Закерзоння в
1944−1947 роках. «Видання,— пише автор,— відпо
відає найсучаснішим вимогам наукової організації
праці та виділяється своїм модерним дизайном, але
найістотніше — те видання відповідає моралі живих,
що мають турбуватися про спокій тих, хто ціною
смерті відстоював життя і честь нині сущих».
У підсумку до рецензії автор робить слушний
закид. Звичайно, не авторам книжки, а українській
владі. «А де ж дістати українознавцеві в Україні таке
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унікальне видання?» Працювала б у Києві Бібліотека
української діяспори, як це було раніше, то можливо,
і вдалося б дістати такий фоліант. Постає питання
про необхідність мати в Україні хоча б якийсь огля
довий збірник більшості закордонних українських
книжкових видань, часописів, тижневиків та що
денних газет, що подають актуальну інформацію про
життя українства поза межами України. Хотілося б,
щоб зацікавлені відомства знайшли спільну мову по
між собою та, відповідно, з українськими видавни
чими центрами за кордоном, звідкіля можна було б
отримувати хоч скорочену інформацію про українські
друковані новинки.
Цей закид-пропозиція були зроблені в 2001 році,
у час президентства Кучми. Нині вони не тільки не
втратили актуальності, а набули нового забарвлен
ня, коли є спроби вилучати з книгарень українську
книжку. І без руху опору тут не обійтися,— лунає все
частіше звідусіль — з підприємницького, письмен
ницького, журналістського середовищ.
З багатьох статей І. Пасемка, присвячених укра
їнській тематиці (багато з них — це інформація, ре
портажі із заходів, у яких я брав участь, а тому мене
по особливому близькі) хочу особливу увагу зверну
ти на статтю «Рух опору і самооборони в Україні».
Вона в однаковій мірі стосується України та україн
ського зарубіжжя. Стаття — розповідь про видатного
українця із США Євгена Федоренка, присвячена його
80 річчю. Досягнення, життєвий шлях цього видат
ного сина Слобожанщини — яскраве свідчення, що,
незважаючи на весь шовіністичний галас, що Хар
ківщина — це вже не Україна — край цей нерозривні
плоть і дух Україні.
Є. Федоренко свого часу був редактором збірни
ка «Рух опору і самооборони в Україні». І. Пасемко
наводить ряд цитат з нього. Одна з них мене у пря
мому розумінні приголомшила. Оскільки у час прав
ління Хрущова мало місце унікальне явище шіст
десятництва, то мені здавалося, що на фоні інших
генеральних секретарів він був більш прихильний до
України.
Виявляється ні. У 1975 році вже потрапило до
преси старше висловлювання М. Хрущова про Украї
ну і про українців з 1964 року. Його у праці «Україн
ська культура в добу Брежнєва й Косигіна (1975): Пе
регляд фактів і висновки» навів Микола Степаненко.
У ході приватної розмови Хрущов у січні 1964 року
радив: «Треба закрутити гайки. Будемо переконувати
українців, що їм треба перейти на російську мову. А
коли це не поможе, повторимо їм 1937 рік».
Для мене це однозначне, що Хрущов належав
до категорії тих людей, котрі за кусок влади можуть
продати навіть рідну матір. Книжка І. Пасемка по
казує, що нинішній світ насичений такими людьми.
Із наведених у ній фатів бачимо також і інше — ді
яметрально протилежне явище. Багато хто із тих, про
кого у народі склалися міти, насправді є іншим, ніж
про них склалося уявлення.
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Історична повість
Степан Сапеляк
Анатолій Стожук
«Під мурами озькими». Історична повість
(Харків: Майдан, 2007)

Перш на чому слід, як на мене, зосередити думку
й занотувати для себе по прочитанню повісті Анатолія
Стожука «Під мурами Острозькими» — це авторська
концепція історичних відпливів та потрактувань про
блиску народного пробудження. І ще що імпонує —
автор свідомо обходить біографічні деталі історичних
постатей, не здрібнює глибину темату й чину великого
друкаря а чи князя. Цим, я певен, повістяр домігся
моральних та естетичних якостей ефекту і спонуки
до співрозмислу, через які поняття «було» і «є» інте
груються в площину «буде». І часткою цього поняття
є гідність людини, особи, рефлексії, що розкривають
духовні прерогативи історичних і духовних подій,
уроків минувшини.
Письменник понадчутливо увиразнює, утривож
нює загрозливі симптоми в умонастроях персонажів,
суспільній мислі і, навіть, у поведінці. Історично події
у книжці не узагальнені, може навіть і не хроноло
гічні, а лиш помітно окреслені, зафрагментовані, і не
зовсім художньо-визбавлені гри метафоричної, гри
фантазії... Повість А. Стожука — явище, як на мене,
скоріш аналізоване, дещо тенденційне, що є навіть
характерне для сучасного прозаїка. Хіба що мораль
на надчутливість, пристрасність спостерігається й
акумулюється там, де наповненість духа, де душа «за
працювала» і де слово втілює дух. Де слово — носій
духа. Будитель його: «Ми не маємо сил, та й не потре
бується від нас ратної мужности, але й своїм словом
ми можемо перепинити ворогові шлях. Слово — наша
віра і певність перемоги. А вмре воно — згинемо і без
ворога...»
Це мислячі абзаци про суттєвість слова з влас
ною інтерпретацією та намаганням автора відшукати
смисл слова у великих попередників: «У слові народ
мусить зібрати собі сили, щоб вистояти у жорстокій
боротьбі. Але чомусь виходило і виходить, що хотів
дати людям те, до чого вони ще самі не поривалися.
Але у тому не бачив їх вини, бо не могло її бути там,
де нема розуміння...» Наскільки тут автор уважний до
слова, наскільки це слово ключ до повісті. Слово —
носій образу, а не навпаки. Носій ідей, світосприйман
ня. І це стосується, насамперед, людини, персонажу,
що живе у згоді з собою, що несе ідеал віри христи
янської: «Істинний смисл богонатхненного писання
Рідна Школа • Квітень 2011

(...) Біблія з тих пір не звірялася...» Повістяр сам зізна
ється вустами персонажа: «...Кожна деталь продумана,
знає кожне слово наперед, яке скаже, а не чухає в гри
ві, перш ніж видобути звук...»
Це вічне поле. Колесо історії. Позиція, яку зда
вати не можна. І ці «вічні кола» художнього осягання
естетично і водночас історіософічно «відпрацьовує»
письменник. Слово у нього не патетичне. Воно ніби
зароджене заново. Лаконічне, рухоме, мов крилатий
вислів, афоризм. Врешті, речитатив з присутнім ра
курсом сучасности, настрою: «Мусиш знати, що випав
тобі уділ важкий і небезпечний — діяти наперекір тим,
кого пам’ятозлобна пристрасть ставить в одну шерен
гу з ворогами нашими (...) Таким є присуд Всевишньо
го».
Переважна більшість діялогів А. Стожука у
традиції народних переказів, легенд... Такий псевдо
класичний, дещо риторично-піднесений діялог мав би
бути близький бароковій інтонації, дії, де кожна ява
персонажа настановлена радше на монолог, аніж до
дебату, та прозаїк долучає до сюжету відступи, якби на
маргінесі, знову ж таки — псевдоінтермедії, як дода
ток, щоб вивести психологічно ідеальний тип персона
жів повісті — оборонців покривдженого Православ’я,
перейнятих чуттям патріотизму, а часто знеціненого
до «московського діяння».
Чи як виняток, а чи випадком, але збагнути ді
ялог Федоровича та Острозького, Курбського та Мар
шальського треба вельми прискіпливо осмислити, з
морально-суспільних міркувань, символіку історичних
понять, дошукуватись первісних причин, що ділять іс
торію світоглядну на непримиренні чинники психіки
людської. Такі ознаки навантаження несе образ друка
ря, ознаки вивищеності — потяг до освіти, образ князя
— розум, християнські засадничі думки. Така атмос
фера пронизує сюжет, наближує до ідей сковородин
ських: «Руський князь і друкар православних книг...
Декому зробиться не по собі од такої спілки. Чи ж не
так, пане Курбський? — спитав Маршальський...» Але
стрижнем, як мені виглядає, є у прозаїка стик емоційного і раціонального: вміння налагодити думку в такий
спосіб, що дозволяє авторові максимально вгамувати
духовну стихію, уможливити моральні запаси людини,
в основі якої — утвердження національної волі й істо
ричної жертовності, честі...
«Шлях до замирення треба шукати в собі. Бо ж ні
земля, ні князь не можуть стати на заваді жити в мирі і
злагоді,— продовжував Федорович.— Що ви відвоює
те собі? Смерть і каліцтво».
Можна подивуватись, як прозаїк, завдяки вічній
актуальності загальнолюдських ідеалів, повертає чи
тача до вічних аксіом: «...гризуть Святе Письмо, спе
речаються між собою через дрібниці, і все це замість
того, щоби пробуджувати у людей розум. І лишень
досягнуть свого, як забудуть слова свої і тих, хто
офірував усім задля священної боротьби з темністю і
неуцтвом. Бо (...) наука тепер не тільки філософія, а
насамперед, конча потреба, яка несе міць людині...»
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Це ясне кредо повістяра Анатолія Стожука.
Слово і віра. І пам’ять на відпливах історії рідного
краю. Це його народна стежка до «людських надій»,
до тих, «хто завжди ходили на прю з відкритим забра
лом...», до «замкового дворища».
Автор повісті якби зводить заново вівтар перед
вічним образом Свободи: «віри в єдину, соборну...»
Бо: «світ — то ми», акцентує прозаїк глибиною під
тексту: «Скільки чужинців тих (...), надмись добре,
подуй і нема». Це колізія сюжету. Картина долі свого
народу. Національна воля, як просвітлення суті хрис
тиянської.
І цим письменник близький до краянина-побра
тима Уласа Самчука, галичанина Богдана Лепкого,
Андрія Кащенка, аніж до сучасників своїх по жанру
— Романа Іваничука чи Павла Загребельного. У А.
Стожука своя «територія» художнього й історичного
пізнання — моральна, філософська, дискурсивна...
Завихрена вітрами історії, подіями, через які письмен
ник «вивіряє» моральну позицію. Він не експеримен
тує ані з формою, ані жанровим оновленням. Радше
його творча манера консервативна. Емоційно
й психологічно зрима. З реальними, а не умовними
прийомами ретроспекції, «реставрації» минулого.
Художнє пізнання конфліктності персонажів «на
різні голоси» в сукупності дають об’ємне уявлення
правди історичної. Дійсної історії через прийоми і
якості прозового мислення. І в цьому інтересі чи не
найближчий йому клясичний повістяр-романіст, неза
перечний Андрій Чайковський з його композиційною
активністю, авторською динамікою, художнім вислі
дом характерів.
На відміну від низки творів історичного жанру,
повість А. Стожука не декорована «романтичними по
цілунками», закоханістю... Тут відсутні героїчні кінні
галопи, заарканені полонянки чи шароварна героїка...
Повість «Під мурами Острозькими» лиш уви
разнює правду — релігійні й суспільні настрої «русь
кого духу», де: «спраглий іде до криниці, а одинокий
шукає спілки...» Особливо в певну історичну годину
експансії супроти «русинського стягу». Автор якби
провіщає історичну доцільність — відстояти істину й
волю славетну для нинішнього дня: «Людська пам’ять
не випускає діянь незичливих московських князів (...)
Це була прихована і блюзнірська зрада у страшний
для українських земель час». Книжка «Під мурами
Острозькими» — це історично-достовірний досвід
на сучасному філософському і моральному рівні. Із
своєрідним моделюванням часу і гостротою суджень,
можливо й дискусійною. Наростаючому антагоніз
мові персоналій, поляризацією думки: «...Чого б то
мав дослухатися до слів власних недругів?» У повісті
виміряні параметри: зло — деформує традиційне на
родне світобачення. Добро, віра — аскетизує народні
почуття, національну волю: «Із того часу мало що
змінилось. Хіба що цілий ліс пішов на плахи...» Так
морально озирає повістяр загальну рису духовної тези
на зламаному часі історії...
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ПОМЕР МАРІЯН КОЦЬ —
МЕЦЕНАТ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

2 березня у селі Конопниця під Львовом відійшов з
цього світу видатний і довголітній діяч українсько-аме
риканської громади Маріян Коць, який несповна сім ро
ків тому повернувся з Америки на постійне проживання
до свого рідного Львова.
Народився М. Коць 29 червня 1922 року, середню
освіту здобув у філії Львівської української академічної
гімназії. Під час першої совєтської окупації Галичини в
1939−1941 роках та німецько-нацистської окупації від
1941−го до 1944 року він учителював. Після закінчення
війни перебував у таборі переміщених осіб у баварсько
му місті Ляндсгуті, звідкіля в 1950 році подружжя Марі
яна й Іванни Коців емігрувало до США, оселюючись у
Джерзі-Ситі, Ню-Джерзі. Тут негайно вони включилися
в життя місцевої української громади, заснували для мо
лоді суботню Школу українознавства.
Згодом І. Коць почала працювати у рекордовому
відділі Українського Народного Союзу, а М. Коць розпо
чав широку діяльність як організатор українсько-амери
канського кооперативного руху, працював журналістом і
видавцем. У Видавництві М. Коця вийшло багато книг,
зокрема монументальний «Кодекс українських народних
пісень» у восьми томах Зіновія Лиська, публікації Схід
ньоевропейського дослідного інституту ім. Вячеслава
Липинського, твори письменників Юрія Косача, Гали
ни Журби, Павла Мовчана і Олеся Бердника, який, до
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речі, був деякий час гостем у домі Коців у Лексінгтоні,
Ню-Йорк. В оголошенні М. P. Kots Publishing, надруко
ваному в числі щоденника «Свобода» від 26 травня 2000
року, читачам пропонується випродаж 60 назв книг, ви
пущених цим видавництвом!
Меценатська діяльність подружжя М. та І. Коців
була велика, але завжди без зайвого розголосу, скромна.
Згадати хоча б їхню пожертву в листопаді 1989 року —
260 тис. дол. на Фонд допомоги дітям Чорнобиля; по
жертва наприкінці 1990 року — 375 тис. дол. на Народ
ний фонд допомоги Україні; дари на купівлю будинку
для Українського соціологічного інституту в Ню-Йорку
— 200 тис. дол.; на капітальний ремонт Будинку періо
дики львівської бібліотеки ім. Василя Стефаника — 470
тис. дол.; покриття коштів фестивалю «Київ мюзік фест91» та конкурсу композиторів там же; допомога у ство
ренні 1993 році Музею гетьманства в Києві; підтримка
для донецьких шкіл; фінансування літературного журна
лу «Світо-Вид» і т. п. М. Коць був співзасновником ра
зом з професором Юрієм Шевельовим товариства «Друзі
Харкова».
М. Коць був ініціятором і спонзором встановлення
пам’ятника гетьманові України Іванові Мазепі на Київ
щині, що його відкрив 6 листопада 1994 року тодішній
Президент України Леонід Кравчук.
М. і І. Коці колекціонували твори видатних україн
ських мистців. Цю колекцію, вартістю у мільйони доля
рів, М. Коць подарував «Палацові мистецтв» ім. Омеляна
і Тетяни Антоновичів, котрий є частиною Львівської на
укової бібліотеки України ім. В. Стефаника. Як інформує
завідувачка «Палацу мистецтв» Лариса Купчинська, не
забаром вийде друком кольоровий каталог цієї колекції.
24 серпня 2010 року, у річницю відновлення дер
жавної незалежности України, Міська рада Львова на
врочистому засіданні нагородила мецената М. Коця «Ор
деном Лева».
Похорон св. п. М. Коця відбувся в суботу, 5 березня,
на полі ч. 24 Личаківського цвинтаря у Львові. Зі зво
рушливими словами прощання над могилою виступили
священик з с. Конопниці, депутат Міської ради, дирек
тор Бібліотеки ім. В. Стефаника Мирослав Романюк та
поет Ігор Калинець. Було багато квітів та вінків. Варто
згадати, що на цьому ж Личаківському цвинтарі похо
ваний також рідний брат Маріяна — Роман, якого вбили
ковпаківці в час свого кривавого рейду у Карпати в 1943
році.
Роман Ференцевич
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ВИХОВНО-НАВЧАЛЬНА
ЖИТТЄВА ДОРОГА ЛЕСІ ФЕНЦОР

Осінню 1950 р. в Сиракюзах, Н.Й., батьки шкіль
ного віку молоді і дітвори рішили зорганізувати Україн
ську Суботню Школу при Українській Греко-Католиць
кій Церкві. Рік пізніше, в 1950/60 році цю Школу пере
звали на «Курси Українознавства», а відтак на «Школу
Українознавства», а в 1962−63, у зв’язку із 50-літтям
смерти нашої писменниці Лесі Українки, перезвано її
на «Школу Українознавства ім. Лесі Українки». Ціла
«Шкільна родина», як й ширша українська громада є
горда патронством Лесі Українки нашої Школи, зокре
ма її прізвищем,— ґеніяльної Українки, її завжди акту
альної творчости, що закликає до дії,— «Година до пра
ці настала!»,— служити Батьківщині» (Лариса Просят
ківська). На її 140-ліття смерти десятеро цьогорічних
абсольвентів Школи її імені склали символічний вінок
пошани і вдячности на її могилі.
Цього 2010−2011 академічного року абсольвенти
Школи від імені всіх учнів склали найщиріші співчуття
родині покійної Директорки як в Америці, так і в Укра
їні. Нехай її буде Царство Небесне!
Ще кілька місяців і наші школи будуть пращати
своїх випустників — матуристів. Леся Фенцор, видно,
хотіла б запевнитися, що навчально-виховна її праця
не піде на марно, що лише життєвий успіх ґрадуантів
свідчить про успіх нашого шкільництва, підставою чого
являється як вона пише, «любов своєї рідної мови». Ди
www.ridnashkola.org

ректорка Школи закликає наших вихованців «горнутися
до своїх коренів, до любови української культури». Як
вона дальше каже, «Одною з найбільших проблем є те,
що у нас створюються тенденції відходу нашої молоді
від церкви, школи, від різних організацій наших гро
мад. Нашій молоді треба навчитися також й вистояти на
промерзному Майдані Незалежності. Наші вихованці
мають бути морально чистими, стійкими, правильно зо
рієнтованими у цьому суперечливому світі». Пані Леся
в її КРЕДО підкреслює, що «Наша вчительська праця
воістину вимагає від нас цілковитої посвяти, нашої
душі.»1
Так, як би пращаючися з тим світом, з її шкільними
співпрацівниками, в час 50-ліття ювілею нашої школи,
вона «від імені дирекції школи, учителів, Батьківського
Комітету...», дякує «засновниці Рідної Школи, першій
директорці пані Логазі і всім бувшим деректорам, учи
телям, отцям».
Пані Леся Фенцор, яка віддала 25 літ учительській
праці дітям в Україні, і близько 15-ти років в Сиракю
зах, нам нагадує, що «Нашою теперішньою метою має
бути не лише втримати Рідну Школу, але поповнюва
ти її учнями і пам’ятати...: місце української дитини в
українській школі. Не забуваймо, що без школи втрати
мо мову, без мови втратимо молодь, а без молоді згуби
мося всі.1
Леся Фенцор (Козицька) народилася в Україні, в
селі Плотича, Козівського району, Тернопільської об
ласті в 1944 році. Дуже реалістично, з почуттям скор
боти описує відхід у вічність нашої директорки Лесі
її невістка Світляна Фенцор, сама надзвичайно здібна
і віддана учителька нашої Школи Українознавства.
Вона «стояла» коло Лесі, разом із її чоловіком Василем
(сином Лесі) та сином Славком (внук Лесі, який тепер
вчиться в університеті).
Світляна пише про родину Лесі, що тепер перебу
ває в Україні,— її мама Софія Козицька, брат Стефан,
сестра Іванна Ковалишин та племінник Петро Козиць
кий. Світляна також пише, що її свекруха змалку дуже
любила читати. В школі брала активну участь в мис
тецьких гуртках самодіяльності. Мала чудовий голос.
Дуже любила співати та деклямувати вірші. Після за
кінчення середньої школи стала студенткою учитель
ської семінарії, бо була переконана, ща це її покликан
ня. Пані Леся працювала в Україні впродовж 25 років в
Школі Шибалин, Бережанського району.
Коли пані Лесі було 46 років, вона приїхала до
Америки разом із її родиною, спинившися в Сиракю
зах, Н.Й. На початку дуже тужила за домом в Україні,
за ріднею, школою, а зокрема за всім українським. Вне
довзі Леся запізналася із багатьма людьми, які також
приїхали з України, як і із чималим числом емігрантів
часів Першої і Другої світових воєн. Сиракюзька гро
мада явилася громадсько-політично і релігйно дуже
динамічною, що дало Лесі можливість заанґажувати
ся суспільно. Внедовзі вона стала членом церковного
хору, ОЖЕТ, ОЧСУ. Пізніше очолювала ці організації,
як також й працювала в Школі Українознавства ім. Лесі
Українки в Сиракюзах. Як пише Пані Світляна, «Школа
стала для Лесі джерелом з якого вона черпала енергію
для загально-громадсьцої діяльности.»2
Після свого трирічного перебування в Сиракюзах,
Леся стала директоркою Школи Українознавства. Багато
мистецьких вечорів відбувалося в нашій Сиракюзькій
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громаді завдяки натхненій праці пані Лесі Фенцор: ви
ступи Святого Миколая з колядами і вертепами на Різд
вяних святах, вшанування пам’яті Тараса Шевченка та
інших українських політичних постатей виступами на
загально-американських форумах, як й на зовнішньоукраїнських. Дуже любила працювати з людьми. Багато
праці приклала для того, щоб українська культура зали
шилася, як каже пані Світляна, в українських серцях на
шої молоді, а також щоб вони її вивчали і її шанували.
Останніми роками Леся брала активну участь у віднов
ленню українського громадсько-церковного фестивалю.
На 65-му році життя не стало між живими всім
дорогої пані Директорки Лесі Фенцор. Українська гро
мада міста Сиракюз і околиці з смутком і в болі серця
відпроваджувала її в останню дорогу її життя, одначе, її
незлічимі добрі вчинки для нашої Школи, для громади,
церкви, для діяспори і України залишаться на завжди
вписані на скрижалі пам’яті української громади Сира
кюз.
1, Леся Фенцор, «Наша мета — виховувати і навчати»,
«50 років Рідній Школі, 1995−2005», 12−14.
2. Свіляна Фенцор, «Про життя Лесі Фенцор».

Др. Іван Гвозда

ПОМЕРЛА
ЕВСТАХІЯ (СТАХА) ГОЙДИШ
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Народилася 1914 року в Новому Яричеві,
Львівської області. Закінчила Львівську Державну
Семінарію, де навчалася 5 років на учительку. Вийшла
заміж за інженера Романа Гойдиша, який навчався
у Сорбоні в Парижі, Франція, з яким разом готу
валися до виїзду до Франції. Проте у 1939 році, коли
почалася Друга Світова Війна, плян щодо виїзду був
зірваний. Почалися роки скитальщини: Польща, а
відтак повернення до Львова і знову Польща. А в кінці
через Словаччину з іншими скитальцями до Берліну,
Німеччини. Вісім місяців перебули в переселенському
таборі, звідки втекли з чоловіком до Баварії, де прожи
вали 4 роки.
На запрошення односельчанки батька Романа О.
Гойдиша приїхали до Ню-Йорку. Тут покійна Евстахія
довідаласьг про Пласт, до якого вступила ще у Львові,
маючи 15 років. А в Америці була верифікована і стала
виховницею новачок, сестричкою, гніздовою, Крайовим
Референтом Новачок і Булавною Новачок. На Крайовому
з’їзді була обрана головою Крайової Пластової
Старшини, де тричі була переобрана. Також 3 рази була
головою Крайової Ради. За допомогою членів Крайового
Проводу провела Міжнародну Пластову зустріч 5-ти
континентів: Америки, Австралії, Аргентини, Канади та
Німеччини. Комендантка Новацьких таборів на Вовчій
Тропі. Референт імпрез в станиці Ню-Йорк.
Створювала костюмові забави на підставі народних
казок. За діяльність у Пласті одержала дві відзнаки Св.
Юрія в золоті за працю в новацтві у 1951−1968 роках та
за три каденції як голова К.П. Старшини у 1978−1985
роках.
Протягом 28 років була учителькою у Школі
українознавства при товаристві Самопоміч в Ню-Иорку,
де навчала Українську культуру. Член Українського
Музею. Член 64 Відділу Союзу Українок.
Рідна Школа • Квітень 2011

Микола Руденко
МОЄМУ НАРОДОВІ
Народе рідний, степова стихія,
Безхитрісна, довірлива душа!
Чому тебе, святого гречкосія,
Так часто Божа ласка полиша?
Нелегко*) вжитись у твої потреби:
Ти витворив республіку в часи,
Коли вона хібащо лиш на небі
Могла здобути сили та яси.
Погасла Січ, як вогнище в негоду,
І не воскресла в полум’ї новім.
Понад усе шануючи свободу,
Ти опинився в рабстві віковім.
Та є твоєї долі власний човник,
Що напрямку ніколи не ламав:
Пишайся тим, що ти не завойовник —
В неволі ще нікого не тримав.
Землі чужої не топтавши зроду.
Свою стеріг із косами в іруках.
Пишайся цим, мій праведний народе,
Бо ти найвищий подвиг у віках.
Не той здолав, хто вилив більше крови
Чи напустив на душі туману —
Твоя могутність у твоїй любові
До колосків на рідному лану.
Нові століття в тебе є по праву.
Ти світ навчиш і сіяти й косить,
Бо та любов тобі дарує славу,
Яка живих і мертвих воскресить.
І людство, переймаючи науку,
Збагне, чому в тернах твоє чоло:
Ти є Месія, котрий терпить муку
За гріх сусідський, за криваве зло.
*) В оригіналі ця строфа була перекреслена.

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ, ВИДАНІ ШКІЛЬНОЮ РАДОЮ
(Ціни подані в американських долярах)
МОВА Й ЛІТЕРАТУРА
Розрізна азбука і розрізні склади (3 картки).................................$2.00
Макогон, В., Денисенко, Т.. Перші кроки,
Книжка вправ для вивчення абетки і слів, 1985...........................$8.00
Козловський Я.. Мій буквар. 1990, 128 стор...................................... $8.50
(Методичний порадник до нього, для вчителів)...............................$2.00
Гаєвська, С. Слово рідне. Початковий курс
для англомовних кляс, Н. Й., 1995, 160 стор..................................$8.00
Боднарчук, І.. Читанка І, для 2-ї кл., 2004, 88 стор........................... $7.00
Боднарчук, І. Читанка II, для 3-ї кл., 2004, 88 стор...........................$7.00
Боднарчук, І.. Читанка III, для 4-ї кл., 2002, 92 стор.........................$7.00
Боднарчук, І.. Збірник диктантів. 40 стор..........................................$2.00
Безушко, К., Читанка для 2-го р. англ. кл., 98 стор...........................$2.00
Шкільна Рада: Четверта читанка
для 5-го року, Н. -Й., 1986, 152 стор................................................... $6.50
Пеленський, Е. Ю.. Українська читанка
для 4-го року, Н. -Й., 1962, 150 стор................................................... $6.50
Ватра, читанка для V і VI кляси. Друге поправлене
й доповнене видання, ОПЛДМ, 2004................................................ $7.50
Овчаренко, М.. Золоті ворота,
читанка для 7-8 року Н.-Й., 2004, 208 стор..................................... $9.00
Романенчук, Б.. Вправи з граматики
для нижчих кляс, ч. 1, 2003....................................................................$5.00
Романенчук, Б.. Вправи з граматики
для середніх кляс, ч. 2, 1998................................................................. $5.00
Радзикевич, В. Історія української літератури
для вищих кляс, Н.-Й., 2003, 160 стор.............................................$8.50
Кислиця, Д. Граматика української мови, ч. 1
(фонетика і морфологія), Н.-Й., 2002 р............................................. $8.00
Кислиця, Д . Граматика української мови,
ч. 2 (Синтакса), Н.-Й. 1997.......................................................................$7.00
Кулакова, Н., Федоренко, Є.. Граматика української
мови. Вправи до Граматики Д. Кислиці, ч. 1
Н.-Й., 2000, 176 стор............................................................................... $11.00
Кисілевський, К.. Хрестоматія з української
літератури, для вищих кляс, Н.-Й. 1989, 149 стор...................... $9.00
Федоренко, Є., Маляр, П. Хрестоматія з української
літератури XX ст., 2010 (Третє перероблене
і доповнене видання), 400 стор........................................................$16.00
Кисілевська-Ткач, Л.. Українська література, нарис
методики навчання у вищих клясах, 1983, 95 стор.....................$7.00
Федорук, Л.. Липнева моя Україна (поезії), 1993............................$5.00

Кольоровий атлас з історії України....................................................... $8.00
Історичний атлас України, для 8-ї кл...................................................$10.00
Історичний атлас України, для 9-ї кл...................................................$10.00
Мірчук, І. Українська культура, ч. І, 2004.............................................. $16.00
Мірчук, І. Українська культура, ч. II, 2008............................................. $18.00
Трипільці — наші предки..., 2008, 40 стор.............................................$9.00

ГЕОГРАФІЯ
Жарський, Е.. Зошит для вправ з географії:
Н.-Й., 1988, 32 стор. (великого формату)...............................................$4.00
Оришкевич, П.. Початкова географія України
і українських поселень. Н.-Й., 2006......................................................$8.00
Оришкевич, П.. Географічні мали України.
Н.-Й., 1970...........................................................................................................$3.00
Дражньовський, Р Стінна фізична мапа України.
Велика, кольорова. Н.-Й............................................................................ $12.00
Мапи України: Русь-Україна, 22» х 27»...................................................... $2.00
Контурна мапа, 38» х 50»...................................................................................$2.00
Карта України (нова з України) 29» х 20»....................................................$6.00
Кольоровий атлас з географії України..................................................$8.00
Економічна і соціяльна географія України (атлас), для 9-ї кл. $10.00
Фізична географія України (атлас), для 8-ї кл..................................$10.00
Масляк П. Географія України, Н.Й., 2003, 212 ст.................................$15.00
Кольоровий атлас для молодших клясів............................................. $7.00

ШКІЛЬНА ЛЕКТУРА
Багряний, І.. Тигролови. Н.-Й., 1970, 48 стор........................................... $3.00
Вовчок, М.. Інститутка. Н.-Й., 1970, 15 стор............................................. $2.50
Куліш, П.. Чорна Рада. Н.-Й., 1996, 48 стор............................................... $3.00
Модрич-Верган, В.. Василь Симоненко. Н.-Й.,
1985, 32 стор..................................................................................................... $3.00
Нечуй-Левицький, І.. Микола Джеря. Н.-Й., 2001
32 стор. (скорочено)......................................................................................$3.00
Українка, Л.. Бояриня. Н.-Й., 1999, 48 стор............................................... $3.00
Франко, І.. Борислав сміється. Н.-Й., 1970, 40 стор.............................$3.00
Франко, І.. Захар Беркут Н.-Й., 1999, 48 стор..........................................$3.00
Понеділок, М.. Буржуйка Н.-Й., 2009, 20 стор.........................................$3.50
Савицька, І.. Наша хатка.,
для молодших кляс, Н.-Й., 2010, 38 стор.............................................. $8.00

ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Черняк, Н.. Княжа доба, Н.-Й., 2003, 100 стор................................... $7.00
Черняк, Н.. Козацька доба, Н.-Й., 2000, 147 стор.......................... $10.00
Лотоцький, А.. Княжа Слава, опрацьовання
І. Боднарчука, 1991 80 стор...................................................................$6.00
Хойнацька Надія Л.. Історія України від доісторичної
доби по 1340 2-ге поправлене видання, 20 лекцій
для 8-ої і 9-ої кляс, 1992..........................................................................$5.00
Хойнацька Надія Л.. Історія України від 1340 до
1992 р. (для учнів 9-ої, 10-ої, 11-ої та 12-ої кляс).........................$5.00
К. І.. Історія України — короткий огляд
для початкових кляс, Н.-Й., 2006, 64 стор....................................... $4.00
К. І.. Історія України для англомовних кляс,
Н.-Й., 1997 64 стор.....................................................................................$4.00
Грушевський, М.. Історія України, з додатком
нового періоду, 1914-1919, Н.-Й., 1990, 588 стор.......................$25.00
Крип’якевич, І. Дольницький, М.. Історія України,
для вищих кляс, Н.-Й., 1989.................................................................$10.00
Гаєцький Ю.. Новітня історія України, 1945-2001
Н.-Й. 2002 р................................................................................................ $11.00
Лончина, Б. І.. Українська культура.
Вел. Формат Н.-Й., 2004, 64 стор..........................................................$7.00
Янів. В. Нарис української культури,
для вищих кляс, Н.-Й., 1985, 96 стор..................................................$7.00

МАТЕРІЯЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ
(конспекти викладів)
Жарський, Е.. Історичні основи виховання.
Лекція 1 Н.-Й., 1960, 80 стор....................................................................... $3.50
Жарський, Е.. Курс працівників дошкілля.
Н.-Й., 1967 32 стор.......................................................................................... $3.00
Жарський, Е.. Нарис економічної
географії України. Лекція 1 Н.-Й............................................................ $3.50
Жарський, Е.. Психологічні основи виховання.
Лекція 1 Н.-Й., 1961 63 стор........................................................................ $3.50
Кисілівський, К.. Методика навчання
української мови й літератури. Н.-Й.................................................. $4.00
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСІБНИКИ
Шкільні каталоги.................................................................................................. $3.00
Шкільні денники для вчителів........................................................................$3.50
Шкільні денники для учнів...............................................................................$3.00
Річні свідоцтва (для старших кляс)...............................................................$1.00
Річні свідоцтва (для молодших кляс)...........................................................$1.00
Річні свідоцтва для 8 кл. (кінцевої)............................................................... $5.00
Повідомлення про успішність........................................................................$1.00
Програма Шкільної Ради, 1981 44 стор...................................................... $4.00

