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100 років першому виданню 
„Малого кобзаря“

Виповнилося 100 років першому виданню «Малого 
кобзаря». Це сталося у Києві у 1911 році. Здійснило 
видання видавництво «Український учитель».

Довідка: 
“Український учитель”. Перше на Україні 
видавництво педагогічної літератури. Створене у 
1906 р. у Полтаві за участю П. Мирного,  
М. Дмитрієва, Г. Маркевича та Г. Шерстюка (секретар 
видавництва). В основному випускало книжки 
загальноосвітнього напрямку. У 1906—1908 рр. 
видано 16 назв. З 1908 р. функціонувало в Києві. 

Полтавщина: Енциклопедичний довідник 
(За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 924

150 років тому видано «Буквар» Тараса Шевченка. 
Це остання його робота, видана вже після смерті. 
Як і все, що стосувалося українства — культури, 
освіти, мистецтва, зустрічало шалений спротив 
імперської влади. Цензура ніяк не могла дозволити 
називати щось (навіть буквар) українським. Тому ми 
бачимо назву: «Букварь южнорусский». Але навіть 

з такою назвою книжка лишалася небезпечною, 
бо виховувала ставлення до своєї мови, історії, 
закладала основи національної гідності. «Малий 
кобзар» в 1911-му був вилучений з продажу і 
українські діти так його і не побачили. Що ж 
тепер? По стількох роках і за 20 років незалежності 
українці так і не спромоглися позбавитися 
«южнорусского» мислення і дозволяють всяким 
Табачніковим вирішувати як і на чому їм виховувати 
своїх дітей.

Учітеся, брати мої
Думайте, читайте.
І чужому научайтесь,—
Свого не цурайтесь:
Бо хто матір забуває,
Того Бог карає,
Чужі люде цураються,
В хату не пускають...
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Дитячими очима
Іван   Пасемко
Лавреат премії Фонду Воляників-Швабінських при Фундації УВУ в Нью-Йорку

«Очі це вікна.
Ними душа дивиться на світ Божий, а той пречудовий, 
незрозумілий світ заглядає своїми очима в людську душу».

Наталія Наріжна

Завдяки академіку Миколі Мушинці чи, власне, 
його 75-річному ювілеєві після перебування п. Миколи 
в Національному науково-дослідному інституті украї-
нознавства  та всесвітньої історії у Києві чи не вперше 
з’явилася книжечка, про яку тут ведемо мову — пре-
красний спогад «Дитячими очима» (Спомин) авторства 
Наталi Наріжної1, що їх підготував до друку той же 
академік  НАН України Микола Мушинка (Прага-2010, 
Чехія). Щоправда, тут, мабуть, потрібно підкреслити, 
що в столиці тієї ж Чехії була видана ця публікація за 
фінансової підтримки Маґістрату столиці Праги із за-
гальноміських програм на підтримку діяльности націо-
нальних меншин. Тут же треба зазначити, що за такої ж 
підтримки у Празі 1999 р. вийшла книжечка про проф. 
УВУ у Празі Федора Стешка2, авторства Тетяни Беднар-
жової; це була прекрасна, різноаспектна і глибокозміс-
товна розповідь про масову українську діяспору у Празі 
після Першої світової війни. 

Наталя Наріжна — дочка Симона Наріжного, який 
зайняв пост директора Музею Визвольної Бороть-
би України в Празі після важкого захворювання Дми-
тра Антоновича, знаного мистецтвознавця, професора 
Українського Вільного Університету в Празі, сина Во-
1 Наріжна Наталя. Дитячими очима (Спомин) (Наталя 
Наріжна, дочка Симона Наріжного, директора Музею 
Визвольної боротьби в Празі, професора Вільного Укра-
їнського університету в Празі — Пояснення моє — І. 
П.). Прага-2010, 99 сторінок.

2 Беднаржова Тетяна. Федір Стешко — педагог і музич-
ний теоретик Української високої педагогічної  школи 
ім. М. Драгоманова — Fedir Steško — pedagog a hudební 
teoretik Ukrajinské vysoké školy pedagogické v Praze. 
Praha, 1999.  C. 22.  1,99

Наталка Наріжна з батьками в часі приїзду в Прагу 1927 року
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лодимира Боніфатійовича Антоновича, довголітнього 
історика Університету ім. Святого Володимира  в Ки-
єві. На постаті сина Дмитра Антоновича — Марка ми 
зупинимось трохи пізніше у цьому рецензійному роз-
думі про життя української діяспори в 20-30-х роках 
між двома світовими війнами у старовинній столиці 
Чехії, в найстарішому університетському місті Цен-
трально-Східної Европи — Празі.

Тож Наталя Наріжна прийшла на світ Божий у 
повітовому містечку Кобеляках на Полтавщині в т. зв. 
малій хаті, де жили її батьки після одруження. Ім’я їй 
дали саме таке, яке обрав батько, який відкидав всі гар-
ні і милозвучні імена, як Катруся, Оксанка чи Оленка 
на користь Наталки. Хресними батьками Наталії були 
мамина старша сестра Тетяна та родинний приятель 
Максим Лебідь — чудова людина, бо казав: «Нехай 
чорт, аби український». Життя повело його романтич-
ними, залитими кров’ю стежками кудись за Байкал, де 
він пропав. День Наталки народження припав на 22 
липня 1922 голодного року. З садка позникали кленові 
алеї, не стало каштанів, дубів та беріз — залишились 
одні пеньки. Її рідних випустили за кордон до краї-
ни, де можна було жити сяк-так бідним, багатим і се-
реднякам. Для родини Наталочки таким закордонням 
була Чехо-словацька Республіка. Там уже мешкав най-
старший батьків брат Олександр, який потрапив туди 
з армією УНР. Усі інші залишалися на хуторі Сокілці 
над Ворсклою. На той час ЧСР — країна чудес з най-
ліпше виробленим демократичним устроєм. Там жили 
привітні люди, це знала її бабуся, яка, казали, була 
полька, причому така полька, заради якої люди навіть 
намагались говорити з нею по-польськи.

Приблизно у такому дусі веде розповідь Наталя 
Наріжна про перші кроки свого дитинства на благо-
словенній Полтавщині та в ЧСР на еміґрації. Перша 
місцевість, де довелося їй жити у Чехо-словаччині, 
був «Уєзд над Леси»3,  трохи далі було містечко Лаз-
нє Клановіце, куди незабаром переїхала родина На-
ріжних. На головній площі красувався гарний готель 
тієї ж назви. Мешкала родина Наріжних у будинку 
місцевого бондаря, якого Наталочка знала, як  «пан 
домаці Бурба», тобто власник дому Бурба. Зазначу, 
що спомин-спогад уже дорослої Наталії про цей чесь-
кий або ж краще чехословацький світ у перші роки 
незалежности, здобутої так несподівано у день 28 жов-
тня 1918 р. одразу після закінчення І світової війни і 
після зустрічі цісаря Карла І, тобто батька  ерцгерцога 
Отто фон Габсбурга, 22 жовтня 1918 р. на Віденсько-
му залізничному вокзалі з лідером чеських національ-
них соціялістів Вацлавом Клофачем, дають читачеві 
масу чудових вражень про глибоко демократичну кра-
їну ЧСР, що була мало не зразком демократії у Цен-
трально-Східній Європі. Тут знаходиш такий фактаж 
того, що народи Чехії, Словаччини та пряшівських і 
закарпатських українців уже на наприкінці ХІХ ст. 
готувались до нового життя у новій Чехо-словаць-

3 Наріжна Наталя. Дитячими очима (Спомин). Пра-
га-2010. «Уєзд над Леси» С. 9

кій державі. Наприклад, панславіст Мирослав Тирш4 
1892-го року в Празі, з метою не лише поширення фіз-
культури, але й пробудження національної свідомости 
чеського народу, заснував знане спортивне товариство 
«Сокол». 1907 року первинні організації того товари-
ства об’єдналися  у Всеслов’янський  Сокольський 
Союз. Цей рух у Чехії так асоціюється з діяльністю 
нашого Кирила Трильовського (1864-1941)5, — орга-
нізатора і засновника руханкового, тобто фізкультур-
ного пожежного товариства «Січ», а згодом Головного 
Січового Комітету генерального об’єднання «Січей», 
що сприяли пробудженню національної свідомости 
селян на Покутті колишньої Станіславщини та і на-
ціональної свідомости всієї Галичини. 

Наталя Наріжна зі сторінки на сторінку малює 
розмаїті епізоди свого життя в  Чехо-словаччині або на 
Закарпатті, куди представники української еміґрації 
з радістю відправляли своїх дітей на літні канікули. 
Кмітлива дівчина бачить у цьому національному ве-
лелюдді в Европі, коли маса політичних втікачів із 
Російської імперії, рятуючись від політичних пере-
слідувань, опинялась  у середовищі цієї европейської 
демократії в ЧСР. «Оточення, в якому я тоді вироста-
ла, складалося з трьох протилежних до себе фронтів, 
які між собою, хоч і безкровно, але завзято змагалися. 
Аж не вірилося, що дорослим людям хотілося витра-
чати стільки енергії на те, щоб здобути беззастережну 
прихильність малої дитини — себто мене. Сили тих 
фронтів були нерівномірні. До першого, українського, 
належали мама, батько, Клименки, рідко коли присут-
ній Олександер, тоді ще студент медицини Коля Незді-
йминога і пару інших. На чолі другого фронту стояла 
моя Баба, яка говорила російською мовою, як решта 
маминої родини. Сюди належали також різноманітні 
Бабині петербуржзькі знайомі, всякі Мілославські, 
Архангельські, Плетньови. Цих людей я любила не 
менше від приналежників до українського фронту, на-
віть коли вони  й виявляли часом неабияку агресію по 
відношенню до українців»6.  

Мала Наталя ще в юному віці добре розрізняла 
українців від своїх відвічних антиподів росіян. Про 
це вона дохідливо і переконливо пише особливо для 
нашого сучасника.  «Я знала, що ми українці, вухом 
чула різницю в мовах і, недивлячись на зовсім ще ди-
тячий вік, звертала увагу на зовнішні розбіжності: пе-
тербуржці мали у своїх квартирях  портрети вусатих 
царів, обвішаних медалями, карту «єдіной недєлімой» 
і перстені з ріжними знаками… Ми ж не мали в хаті 
ані тризуба, ані синьо-жовтого прапора. На стіні був 
тільки портрет Шевченка роботи моєї матері… мама 
при якійсь нагоді говорила, що коли ми виїздили з 
дому, то до самої Полтави зустрічали нас люди і про-
сили передати привіт «Симонові». Нажаль, ні батько, 
4 Там само, С. 9
5 Енциклопедія Українознавства, т._ С._ Про Кирила 
Трильовського (1864-1941).
6 Наріжна Наталя. Дитячими очима (Спомин). Пра-
га-2010. С. 11
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ні мама не змогли виконати просьб наших народних 
мас, бо того Симона, 25 травня 1926 року, в Парижі на 
вулиці Расін вбив якийсь жид, що називався Шварц-
барт. Демократичний і справедливий французький суд  
признав Шварцбарта винним і за його злочин вимірив 
йому грошеву кару в сумі одного франка…»7.

Далі Наталя повіствує про третій фронт: «Третя 
група була чеська. Коли я ще була немовлям, в мене 
була чеська нянька, що називалася Мілада. Я її зовсім 
не пам’ятаю, як вона виглядала… Були незабутні Бур-
би з ліванцями, сокольським одностроєм … Яка була 
моя перша розговірна мова, я не знаю. Але читати я 
навчилась  найраніше таки по чеському. Бурба мені 
також співав ріжні чеські пісні, їх не знав ніхто з моїх 
пізніших товаришів, ані учителів»8. 

Ось такі спогади дитинства Наріжна послідов-
но викладає на сторінках свого «Спомину».  Якось 
у червні 1927 р. родина Наріжного подалася на ціле 
літо до дядька Олександра на Підкарпаття, цебто до 
батькового брата. Громадяни Чехо-словаччини нази-
вали Закарпаття Підкарпаттям, бо для них цей край 
географічно знаходився під Карпатами, а для Галичи-
ни та і всієї України цей край перебував практично 
за Карпатами, і звідси український ойконім Закарпат-
тя. У цьому краї кмітлива дівчина у найнятій хатині 
старого горянина у селі Зарічеві  підслухала розмову 
батька з Ґеричем:

«А то скажіт но, чиї то ви будете?»
«Та як ви думаєте, діду?»
«Бо виглядаїте як пани, а говорите як ми», про-

довжував Ґерич…
«Та як же ж ви, діду, думаєте, чиї то ми будем, 

коли говоримо так, як ви?» 
Та мабут таки наші, бо пісні співаїте… А ми че-

каїмо наших! Ото прийдут наші, а ми зустрінемо їх 
тута  з червоним прапором, но. І буде нам добре», про-
довжував Ґерич. В його голосі бреніла надія.

«А скільки ж у вас корів, діду, і волів?» спитав 
батько. 

«Та дві корови і два воли», відповів Ґерич. «А то 
пощо?»

«Та по те», продовжував батько спокійним голо-
сом, тільки очі йому горіли, що як прийдуть ті ваші з 
червоними прапорами, то й скажуть вам: а пощо вам 
дві корови та два воли? Вистарчить по одному, а ре-
шту давайте нам…».

«А як так?» аж запінився старий. «А мозолі ж мої 
нащо?!»9. 

Наступна цитата красномовно з’ясовує наслідки 
приходу тих «з червоними прапорами». «Чим кінчи-
лася зустріч «середняків ґеричів з визволителями із 
доблєсної армії у 1945 році — не знаю,— пояснює 
далі Наталя Наріжна,— та чомусь мені здається, що 
їхніх мозолів не вистарчило і що вони почимчикували 
7 Наріжна Наталя. Дитячими очима (Спомин). Пра-
га-2010, С. 11
8 Там само, С. 12
9 Там само,  С. 13-14

кудись за Байкал, слідами мого хресного батька, Мак-
сима Лебідя»10. 

 У нашому ХХІ ст., мислиться, кожного читача 
зацікавлять національні питання, порушені авторкою 
на сторінках своїх «Споминів». Зокрема, у наступно-
му пасажі вона ставить питання про здійснення наці-
ональної політики диктаторами Росії. «Від посивілої 
давнини по сьогодні кожний народ, силою підбитий 
Росією, видавав із себе «фашистів», якими заселюва-
ли камчатки, колими, мордовії і подібні «мєста отда-
льонниє». На диво жодний член російського народу 
ще не був ув’язнений за російський фашизм. А за-
хідний світ чомусь не хоче розуміти не так системи 
завоювання  містичною Росією чужих територій, як 
рафінованого способу їхнього «обрусенія.»11. Ось на 
такі квінтесенції чи висновки в аналізованій книжці 
п. Наталії Наріжної натрапляєш не воднораз, і вона 
часто викриває цю ідеологію російської неправди. 
Іноді запитуєш себе, а чи існує  десь межа тій росій-
ській захланності,  цим  плянам захоплення, приєд-
нання, добровільного входження інших народів до 
складу некерованої ні царем, ні президентом, ні пар-
ламентом Російської горе-імперії, у якої не лише на 
теренах Европи та Азії є свої геополітичні інтереси. 
Згадуються мені у цьому зв’язку колись давно про-
читані роздуми польського письменника, професора 
клясичної філології Яна Парандовського, написані 
в роки ІІ світової війни, який стверджував: очевид-
но, мудрість римських імператорів полягала в тому, 
що, захопивши чергову територію в ім’я розширення 
просторів Римської імперії, адміністратори від імені 
імператора  передусім прагнули зібрати  податки, а 
проблемами навчання, культури чи мови нехай займа-
ються  на місцях представники того поневоленого на-
роду. На жаль упродовж кількох століть російські за-
войовники так і нічого не навчилися. Їхня політика на 
захоплених землях завжди спричинювала через певен 
час чергову революцію кровопролить, бо їм хотілося, 
щоб ті поневолені ними народи одразу перетворю-
вались у росіян. Хай у тих «новоросіян» буде зовсім 
інша пігментація, хай вони будуть чорні чи ж жовті, 
але все одно — ступила тут нога російського воїна-ви-
зволителя, то вони стануть уже «русскими» у лапках, 
хоча мали б стати «россиянами», бо країна Россия, 
але вони давно загубили свій первісний  етнонім мос-
ковит, прагнучи заволодіти усім східнослов’янським 
світом. На зразок того, як нині «найсвятіший Кірілл» 
творить один-єдиний «русский мир».

Очевидно, питання освіти представників інших 
народностей в ЧСР було завжди актуальним. Бо ж  
«…чехи мали велику пошану до науки і крім чесь-
ких шкіл, мали ще англійські, французькі, німецькі, 
українські і російські школи. Всі вони підлягали Мі-
ністерству Освіти і отримували урядові субсидії. Всі 
українські студенти одночасно вчилися на УВУ, якого 
академічні довоєнні дипломи офіційно були визнані 

10 Там само, С. 14
11 Там само, С. 64
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навіть в Австралії»12. А попробуйте нині в незалежній 
Україні чи в тій же Росії прокласти у майбуття свою 
житейську стежину з дипломом УВУ?

Якось Наталя запитала свого батька С. Наріжно-
го: 

«Хто такий М. Асканич?».
«Це літературний псевдонім Марка Антонови-

ча», відповів батько.
«Хто такий Марко Антонович?» 
«Це син професора Антоновича і мабуть мій єди-

ний, вірний студент»13.
Детальніше авторка розповідає про майбутнього 

президента Української Вільної Академії Наук у США 
упродовж двох каденцій, що «Марко також писав дуже 
добрі вірші, які друкувалися в українських літератур-
них журналах, що виходили в Галичині і були націо-
налістичного напрямку — я їх всіх називала «журнали 
ім. Донцова»...

Коли мені було 14 років, я в одному з тих журна-
лів прочитала вірш … «Донна Анна». Досить того, що 
вірш зробив на мене дуже сильне враження, так що я 
вивчила його напам’ять. Автором був невідомий мені 
М. Асканич»14. Саме після цього і поставила Наталія  
своєму батькові згадане вище запитання.

Із своїх сучасників, можливо, найбільшу ува-
гу авторка рецензованої книжки присвятила Оксані 
Драй-Хмарі, про яку досить докладно розповів свого 
часу академік Микола Жулинський у книжці «Із забут-
тя — В БЕЗСМЕРТЯ».

«З приходом німецької армії до Києва,— згадує 
Наталія Наріжна,— був влаштований привітальний 
концерт, припускаю, що тодішньою міською управою. 
На цьому концерті виступала молодесенька піяністка, 
Оксана Драй-Хмара, донька українського вченого і 
поета, члена групи неоклясиків, автора вірша «Лебе-
ді», який у пекельних муках віддав Богові душу десь 
на Колимі. Її гра зробила таке велике враження на то-
дішнього райхсміністра окупованих німцями Східних 
Територій, Альфреда Розенберґа, що він забезпечив 
Оксану документами, потрібними для виїзду з Києва 
до Праги, на студії в празькій консерваторії. І так, мені 
здається, що ще восени Оксана появилася в Празі. На 
квартиру її взяла до себе пані Марія Матюшенко. Не 
пам’ятаю, яким чином дівча в косинці — це так на-
зивали хустинки на голову — опинилося в нас. Я саме 
тоді йшла випозичати для мами малий рояль у фірмі 
Петрофф, внизу Вацлавської площі. Оксана пішла зі 
мною. Мушу признати, що вигляд її був страшно не-
європейський, так що продавець не звертав на неї ува-
ги і здивувався, коли я сказала йому, що інструмент 
вибиратиме моя приятелька. Оксана обходила цілий 
поверх вздовж і впоперек і зрештою сіла за рояль. 
Після короткої вправи вона почала грати Ріґолетто 
у транскрипції Франца Ліста. Протягом пари хвилин 
позбігалися, здавалось, всі працівники великої фірми. 
12 Там само, С. 65
13 Там само,  С.  65
14 Там само,  С. 65

Я підійшла до прочиненого вікна. Навкруги будинку 
зібралася така товпа народу, що нею можна було запо-
внити концертову залю. Оксана скінчила грати. Згори 
і знизу загреміли  бурхливі оплески.

Головний менажер зробив зі мною умову, що я 
платитиму за випозичення роялю пів ціни, обіцяючи, 
що ще сьогодні він стоятиме у нашій хаті»15.

Незабаром Оксана Драй-Хмара вдруге побувала в 
Консерваторії в супроводі Наталі Наріжної. Коли в ад-
міністрації Консерваторії їй запропонували германі-
зувати своє прізвище, позбувшись «незрозумілого для 
німців Хмара, а залишитися тільки Оксаною Драй. Це 
тоді звучатиме по німецькому. Тоді вона матиме змогу 
брати лекції теоретично призначеного їй, найліпшо-
го професора і матиме для вправ приділену окрему 
клясу.

Виявилось також, що Оксана відмовилась і, 
штормом вийшовши з кімнати, позривала всі оголо-
шення, що висіли на призначених для них дошках в 
коридорі, порвала їх на малі кусочки і повикидала у 
ящик для сміття. 

«Кляса, в якій я маю мати лекції, замкнена», ска-
зала вона. Але ти почекай!»16.

Кляс, де мала займатися Оксана, був на першому 
поверсі, і вікно до клясу було відчинене. Оксана че-
рез вікно з не дуже охочою допомогою Наталії, влізла 
всередину і почала грати на роялі. Згодом хтось віді-
мкнув двері. У дверях стояв професор і горстка до-
питливих студентів. Авторка завершує розповідь про 
Оксану Драй-Хмару такими словами: «Коли ми ви-
їздили з Праги у 1945-му році, Оксана була власни-
цею диплому піяністки з Німецької Консерваторії в 
Празі»17. Ось така була одіссея доньки Михайла Драй-
Хмари, талановитої української піяністки Оксани, в 
окупованих фашистами Києві та Празі.  

Винятково цікаві спогади полишила п. Наталя 
і про Юрія Клена, яка засвідчила, що «родина поета 
Юрія Клена, душею українця, а походженням німця. 
Клен також належав до п’ятірного грона неоклясиків. 
Правдиве ім’я  і прізвище його було Освальд Бурґгардт, 
походив він з Поділля, де його предки були мабуть ні-
мецькими колоністами. Освіту Юрій Клен здобув на 
Київському Університеті. Як німецькому підданому, 
йому вдалося виїхати з України у тридцятих роках, 
одначе будучи в себе дома на еміґрації, він викладав 
у німецьких університетах слов’янські літератури, 
писав далі свої чудові поетичні твори, тісно співпра-
цюючи з виданнями «ім. Донцова». Після війни Юрій 
Клен якийсь час перебував в Австрії, де редагував лі-
тературний журнал «Літаври». У своїй епопеї «Попіл 
імперії», писаній після війни, є частина, присвячена 
смерті Олега Ольжича. Крім власної, ориґінальної 
творчости Юрій Клен збагатив українську літерату-
ру чудовими перекладами з французької, англійської, 
італійської та німецької мови. Його хата «На Топол-
15 Там само,  С. 69
16 Там само,   С. 70
17 Там само,  С. 71
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це» стала пристановищем українських студентів, які 
не лише цікавилися, а  «жили» літературою. Одним 
з більше відомих на еміграції поетів був молодий Яр 
Славутич, який після війни виїхав до Канади»18. Опра-
цьовуючи цей розділ «Споминів» п. Наталії, не можу 
не зреагувати на такі факти чи деталі, що тоді, на межі 
ХІХ—ХХ століть потенціял української нації був на-
багато потужніший, аніж нині у роки так і хочеться 
сказати паперової незалежности. Бо ж тоді у горнилі 
української нації могли німці, євреї, навіть грузини, 
поляки та росіяни виростати українськими поетами, 
а нині в умовах незалежности діти наших народних 
депутатів, підприємців, професорів ВНЗ можуть по-
повнювати число українських перевертнів і далі зба-
гачуючи чисельно націю Салтикових, Юсупових, Кан-
темирів, Гоголів, Лермонтових, Євтушенків, Каспаро-
вих тощо…, духовно збіднюючи свій етнос…

Засвідчує Наталя Наріжна знану оцінку її бать-
ком Симоном Наріжним діяльності Володимира В. 
Міяковського в Музеї ВБУ у Празі: «Цінність В. В. 
Міяковського, як музейного співробітника виявилась 
особливо після розбиття Музею», коли треба було ря-
тувати  музейні речі. В. В. Міяковський не зважав тоді 
ні на небезпеку, ні на власне здоров’я — він цілий від-
дався справі. Тихий і скромний перед тим, він в час 
перевозки матеріялів  розбитого Музею виявив уміння 
всього доглянути, припильнувати й розпорядитися, де 
того треба було. В цей час він показав, що вміє бути 
не лише архівістом, колекціонером, бібліографом і на-
уковим дослідником, а також уміє вправно орудува-
ти молотком, лопатою й іншим знаряддям. Участь В. 
В. Міяковського в роботі для врятування Музею ВБУ 
в лютому-квітні 1945 була неоцінима. «Не знаю, чи 
мій батько знав, що Володимиру Варлаамичові при-
йшлося віддавати  борг «отєчеству» десь у нерідних 
краях, де він мабуть і навчився орудувати молотком і 
лопатою»19.

А ось ще одна подробиця взаємин п. Наталії На-
ріжної з Оксаною Радиш, яка й досі провадить розма-
їту діяльність в УВАН у США. У Нью-Йорку: «Затри-
мала нас там донька Володимира Варлаамовича, Окса-
на Радиш, настоюючи, щоб ми якийсь час залишилися 
в неї. У цілому колись приличному кварталі, де отри-
мала помешкання родина професора Міяковського — 
в половині сімдесятих років жило тільки двоє білих 
людей. З одного боку, коло поліційної станції, жила 
Оксана, а на поперек від неї, на досить великій від-
далі, жив якийсь мадяр. Решта населення були негри, 
які, отримавши від президента Кеннеді давно належ-
ні їм демократичні привілеї, тоді ще не цілком добре 
знали, що мали зі собою робити»20. Завершуючи свої 
роздуми над мемуарно-документальною книжкою На-
талії Наріжної, зазначу, що я не сказав жодного сло-
ва про родини Драгоманових, Косачів, Кричевських, 
Оглоблиних, Дорошенків, Сірополків та багатьох ін-
18 Там само,  С. 71
19 Там само,   С.  82
20 Там само,   С. 82

ших, де відкривав для себе деякі суперечливі деталі. 
Але загалом такий  фактаж документів, деталей чи по-
дробиць із життя винятково важливих особистостей 
в історії української літератури, історії, культури та 
політології, думаю, духовно та ідейно збагатить ба-
гатьох українців в Україні, яким доводилося чути про 
тих українських «скитальців» лише краєчком вуха. 
Було б дуже доречно, коли б якесь із українських ви-
давництв все-таки видало такі «Спомини» Наталі На-
ріжної масовим накладом.

(«Мої спомини в першу чергу писані і зали-
шаться для моїх внуків і правнуків, і мені залежить 
на тому, щоб принаймні вони — чужо асимільовані, 
чи ні — знали, що трагедія України це не 70 років 
сов’єтчини», а сотні років поневолення «сусідами», 
звідки та  «сов’єтчина до нас прийшла. За часів Тара-
са Шевченка не жив папа Сталін з путьовками в Крим, 
а було тільки «нє било, нєт і не будєт. Не було Гоголя 
і мого нещасного предка Наріжного, а були Ґоґоль і 
Нарєжний, і «князь Владімір, мать ґарадов русскіх», 
і прегарне північне місто, «що лягло спочити  на ко-
зацьких білих трупах, в китайку сповитих»…)21. Цей 
Спомин «Дитячими очима» Наталі Наріжна створила 
у Канберрі упродовж 2004-2007 років. У «Закінчен-
ні» книжки знаходиш цікаві деталі, як-от: «Коли моя 
родина приїхала до Австралії, я, якось в розмові, за-
питала батька, як так сталося, що саме Сірополки, які 
якось були пов’язані з Петлюрою, більш-менш уцілі-
ли, коли ЧСР забрали совєти. Батько сказав мені, що 
той чех, в якого вони мешкали, як тільки червоні по-
чали наближатися до Праги, вивісив на своєму будин-
ку американський прапор, демонструючи тим, що цe 
є американський маєток, тож жителі мали релятивний 
спокій.

Без надуми я запитала, чому американські укра-
їнці, ті, що під час «совєтського звільнення» чехів 
приїздили в справі МВБУ (Музей Визвольної Бороть-
би України — Пояснення моє, І. П.) до Праги, не ви-
вісили американського прапору над майном розбитого 
Музею, який і за їхнім твердженням, і за твердженням 
деяких празьких особистостей, існував виключно, дя-
куючи американським долярам?

Мого батька я бачила веселим, сумним, серди-
тим, поважним і взагалі всяким, Але я ніколи не бачи-
ла його боязливим, нечесним чи неправдивим і тільки 
один раз, на похороні мами, бачила, як він плакав.

Тож побачивши, що очі мого тата починають на-
ливатися слізьми, я більше ніколи не згадувала ні Му-
зею Визвольної Боротьби України, ні його теоретич-
них, долярових власників, ні його «сумнівних» зна-
вців та прихильників»22.

Велику справу здійснив академік НАН України 
Микола Мушинка, повернувши до життя «Дитячими 
очима. Спомин» Наталі Наріжної саме на Европей-
ському континенті.

21 Там само,  С. 84-85
22 Там само, С. 99
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Руки його з мертвого дерева різьбили,
І оживали в нього бронза й сталь,
Його мистецьке око – 
Сягало до краси душі глибоко, глибоко...

Хроніка життя й подій 
Михайла Черешньовського 

 Ярослав Стех

Так писала про Черешньовського його землячка 
О. Кузьма. Вона прямо заявляла: «Михайлова скyльпту-
ра поверта до життя  різні постатті і предмети, а пере-
довсім у його творах оживають  визначні діячі і герої». 
Можемо без перебільшення сказати, був це розумний, 
спостережливий, з чуттям естетичних тонкощей мис-
тець високих цінностей. Саме українська плодюча зем-
ля серед мальовничих гір Лемківщини зродила цього 
незабутнього велетня-мистця, який своїма художніми 
працями зворушував, зворушує буде зворушувати лю-
бителів мистецтва всіх часів. Про красу цієї нашої лем-
ківської землі та про невід’ємність її від всеукраїнської 
історії, все це вписалося у наші душі незабутніми ві-
ршами її сина Богдана Ігора Антонича (1909-1937), та 
кольоровими молитвами Божої дитини Єпіфанія Дров-
няка (1895-1968), відомого у світі як геніяльного маля-
ра примітивіта Никифора. У творчій музі М. Череш-
ньовського також вдало передані естетичні почування, 
талант і любов до красивого мистецтва, в якому відзер-
калюються тонкощі художньої культури. Кажуть, що 
мати Михайла вимолила для нього такий талант та таку 
благословенну долю, що він перейшов надзвичайно 
складні життєві негоди, складнощі і переміг немов цей 
легендарний титан Прометей. Кожна людина — це 
окремий індивідум, це немов інша розгорнута книжка, а 
наш ювілят — це щось справді особливе. Говорячи про 
М. Черешньовського, треба говорити про незвичайну 
земну людину, якій довелося перенести незвичайні 

Пам’ятник героям 
(Симон Петлюра, Євген Коновалець, Тарас Чупринка,
Степан Бандера) в Елленвіллі (штат Нью-Йорк, США, 1962). 
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життєві випробування. А оночасно в особі Михайла ми 
помічаємо мистця-воїна, культурно-освітнього, скром-
ного заслуженого діяча. Хоча й жив він у складному пе-
ріоді, все таки доволі збереглося про нього літератури. 
Численні його роботи, за допомогою яких можна оха-
рактеризувати цю надзвичайну постать в історії україн-
ської культури. Народився Михайло 5 березня 1911 р., в 
селі Стежниця біля Балигорода, Сяніцького повіту — 
тепер Польща. Прийшов на світ в родині Матвія та Єви 
Черешньовських. Був він найстарший серед дітей — 
після нього народилися сестри Катерина і Ганна та брат 
Іван. Дитячі роки майбутній мистець провів у рідному 
селі серед мальовничих лемківських лісів, полонин і 
чарівної гірської  природи. Від рідної матері, церкви, 
землі і нашої крилатої пісні ввібрав Михайло палку лю-
бов до рідного краю. Лемківщина — це унікальний ре-
гіон приналежний до України, а лиха доля так склада-
ється, що ця земля майже весь час перебуває в чужи-
нецькій займанщині. Можна лише подивляти, що лем-
ки, як етнічна група нашого народу не лише не втратили 
своїх почуттів, а навпаки — прив’язані до своєї землі, 
гір та до своїх звичаїв і обрядів, дуже прив’язані до сво-
єї церкви. Серед лемків багато є відданих і свідомих 
українських патріотів. Мабуть немає такого регіону в 
Україні, який би  виявляв більшу від лемків племінну 
солідарність, навіть і в еміґрації це яскраво помітне. Всі 
вони в різному історичному періоді громадно і з по-
вним завзяттям боронили свою землю перед наїздами і 
цінували все те, що пов’язане з їхньою ідентичністю. 
На жаль забракло сил, щоб цю прекрасну землю разом з 
народом оборонити перед горезвісною і злочинною 
операцією «Вісла», яка задала смертельний удар і по-
рвала вікові традиції наших славних гірняків. Автор 
статті знав особисто цілий ряд діячів з Лемківщини, а в 
тому Григорія Пецуха, Лева Ґаля, Василя Шоста, Петра 
Шафрана, Михайла Дзвінку, Максима Маслея, Івана 
Красовського, Павла Стефанівського, Михайла Дон-
ського. Був я знайомий і з нашим ювілятом та десятка-
ми іншими. Про всіх тих діячів  з великою шаною зга-
дую і дуже високо ціную їхній регіональний і загально-
національний патріотизм. Патріотизм — це навіть не 
ідея, а безмежна любов до рідного, до своєї землі й ві-
тчизни, яким так дорожать наші брати з Лемківщини. 
Сам М. Черешньовський інколи говорив: «Моя любов 
до Батьківщини прийшла сама з себе. Прийшла вона до 
мене і до моїх земляків через запах рідної землі, через 
літературу, народний одяг, через пісню і кривди народу, 
через навіть цвинтарі та спомини нашої славної минув-
шини. Все рідне мене полонило і завжди так одуховлю-
вало мою творчу уяву, що я перебував в неустанному 
полоні усього того, що є наше. Неабиякий вплив на мої 
почуття мало також погідне лемківського небо, роман-
тичні ночі і свіжі зворушливі ранки серед гір». При 
тому треба додати, що з малку Черешньовський любив 
читати історію — з неї він також черпав знання й сили 
для свого національного духу. Зрештою між територі-
єю, її природою і народом існує дуже інтимний зв’язок... 
Можна сказати, що всі духові мистецькі національні і 

культурні скарби є своєрідним тлом історичного буття 
народу. Українська пісня, література, малярство, скуль-
птура — це хвала народові і відзеркалене поетичне 
джерело в картинах смутків і радощів, які переживав 
народ. Черешньовський з ранніх років свого життя від-
значався талантом, працьовитістю і твердим характе-
ром. За його логікою тривкі цінності здобувається через 
щоденну мозольну працю. Нажаль Михайло рано зали-
шився без батька (відтак виховання дітей і всі турботи 
по господарству впали на долю матері і старшого сина). 
В дитячих роках він добре пізнав як важко здобувати 
насущий хліб та гіркоту лемківської нужди і це його за-
гартувало до подолання труднощів. Під впливом життє-
вих обставин зміцнювалась віра в те, що нема на світі 
нічого, чого не змогла б зробити людина, якщо захоче 
цього всім серцем і віддасть усю свою енергію і силу 
омріяній меті. Талант майбутнього майстра проявився, 
коли був ще пастушком на полонинах. Тоді він вирізь-
бив дуже гарну зозульку, а пізніше метелика — перші 
мистецькі його твори. Рік за роком хлопчина продовжу-
вав працювати — ножем вирізував фіґурки ужиткового 
та оздобного характеру. Ці роботи належно оцінив се-
кретар Балигородського адвоката Осип Копач і поспри-
яв чотирнадцятилітньому юнакові вступити на відділ 
церковної різьби й орнаменту до Коломийської школи 
(директором якої був Володимир Кобринський). Там  
М. Черешньовський вивчав техніку рельєфного та круг-
лого різьблення. По закінченню навчання він склав іс-
пит різьбарського майстра та вступив до Краківської 
школи пластичного мистецтва Академії мистецтв, яку 
успішно в 1939 році закінчив. В Кракові Михайло ак-

Михайло Черешньовський та Ізидора Косач-Борисова біля 
пам’ятника Лесі Українці в Клівленді (США). 1961. 
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тивно діяв серед українського студенства і був членом 
мистецького гуртка «Зарево». Про цей період докладно 
у своїх працях описують: д-р Богдан Стебельський і 
його дружина Аріядна Стебельська — однокурсники  
М. Черешньовського. Під час студій у Кракові він ви-
конав цілий ряд цікавих скульптурних композицій, які 
продавав і за одержані кошти жив, бо здому на допомо-
гу не міг надіятися. Під час Другої світової війни ство-
рив у Болехові на Підкарпатті художню майстерню, де  
крім іншого займався і педагогічною діяльністю. Про-
довжує різьбити — з пам’яті виконує портрет брата Іва-
на, розстріляного німцями, працює над створенням об-
разів Т. Шевченка, І. Франка і Л. Українки та інших 
українських діячів. При вродженому мистецькому та-
ланті, юнак був надзвичайно працьовитим — завдяки 
цьому він довів техніку різьби по дереву до віртуозної 
майстерности та виробив свою характерну манеру ви-
конання. Мистецтво справжнього художника — це та-
ємниця, коли він досягає сердечної глибини і втілює у 
творчих шедеврах свої найпотаємніші почуття. Лемків-
ська різьба — це традиційна форма народнього само-
вираження, яка йде від самої природи. Ця славна лем-
ківська земля видала цілий ряд високо шанованих мист-
ців, а також численних душпастирів, які відіграли вели-
ку роль на загальноукраїнському та світовому терені. 
Серед душпастирів згадаймо єп. Йосипа Коциловського 
(1876-1947), закатованого большевиками в Києві. Зга-
даймо лемківських скульпторів: Григорія Пецуха, Ан-
дрія Сухорського, Степана Кищака, Андрія Красівсько-
го, Данила Долинського, а з молодшого покоління:  Ми-

хайла Шиманського, Ігора Михайлишина та інших. Всі 
вони плекають різьбу з діда-прадіда, а їхні традиції 
продовжують в більшості їхні діти. Лемки з молодих 
років відзначаються талантами, але на жаль  не завжди 
мають  відповідні умови, щоб ці таланти належно роз-
вивати і закріплювати. Наявним прикладом того може 
послужити М. Черешньовський, який в молоденькому 
віці змайстрував скрипку, навивчився грати на ній без-
доганно декілька мелодій і мріяв навіть стати музиком. 
Слід згадати, що Михайло мав гарний голос та любив 
співати. На Різдво і Великдень він завжди ставав близь-
ко хору і долучав свій голос до церковного співу. Однак 
судилося йому стати не музиком, а різьбарем. Можливо, 
що хист до музики сприяв його успіхам в різьбі і 
скульптурі, бо всі частини душі мистця взаємно себе 
доповнють і надають виконуваному творові високої 
вартості. Таким чином за багатьма мистецтвознавцями 
М. Черешньовський увійшовши в українську культуру, 
як визначний скульптор-монументаліст, різьбар по де-
реву, педагог та суспільний діяч. Не можна не згадати і 
таку важливу сторону біографії мистця, як приналеж-
ність його до лав УПА. З рядів Червоної Армії, М. Че-
решньовський перейшов в ряди УПА, щоб боротиуся за 
волю України. Прийнявши псевдонім «Петро»  Михай-
ло виконував надзвичайно відповідальні завдання. Сло-
вом, життєвий шлях його в підпіллю не був стелений 
пахучими трояндами, а був  прокладений колючим тер-
ням. Йому судилося пройти з людською гідністю тяж-
кими, а інколи кривавими дорогами партизанською ві-
йни в лавах УПА. Про цей період можна б багато напи-
сати... Щоденні неймовірні випробування — через втра-
ти друзів, голод і холод та всякі небеспеки й неустанні 
бої з переважаючими силами ворога, ставали мірилом 
патріотизму нашого ювілята. Треба було замінити до-
лото на автомат, а різець на гранату. Часто, коли інші 
відпочивали, Михайло займався скульпрурою. Очевид-
ці твердять, що він був прикладом для друзів і додавав 
їм сили і віри в подоланні негод.  Пройшов наш мистець 
важкі бойові негоди рейдом і з трудом дістався на Захід 
до Німеччини. Перебував у таборах переміщуваних 
осіб (ДіПі). І в тих нелегких умовах продовжував свою 
творчу працю. Працював над портретами як жанром 
менш об’ємним. Саме портрет давав йому можливість 
постійної праці в складних умовах і при обмеженості 
матеріялу. З іншого боку, систематична робота з нату-
рою допомогла закріпити і розвинути природні навики і 
набуті знання у вищій школі в Кракові. І ця праця при-
несла йому свої плоди і популярність,— адже портрет-
на творчість М. Черешньовського цього періоду винят-
ково цікава. Він творить свої роботи відмінним стилем, 
з гострим відчуттям свого часу і в розумінні людських 
доль (характерів), і в структурі художніх образів. З цьо-
го періоду пам’ятаємо створені ним портрети Степана 
Бандери (1948), провідника українських націоналістів, 
генерала Тараса Чупринки (1950), Володимира Винни-
ченка (1950—51) — письменника, мистця і державного 
діяча. Його герої сповнені одвічних пошуків національ-
них і духових вартостей, таких близьких скульптору і 

Портрет дружини (1950).
Бронза, вис. 42 см.
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воякові. Зокрема, С. Бандера цікавить його не тільки як 
політик, провідник. Скульптора перш за все захоплює 
кольоритна особистість цієї людини, принципової в су-
дженнях, несхибної в своїх переконаннях. Скульптор 
подає нову концепцію образу як героїчно-драматичну. 
Драматизм цих робіт породжений внутрішніми проти-
річчями — це драматизм внутрішнього горіння. В 
скульптурному портреті генерала Р. Чупринки героїка, 
незважаючи на деяку „інформативність“ пластичного 
прийому (наприклад, тризуби на комірі), додає образові 
урочистого звучання. Крім героїчної тематики Михайло 
шукає нових, синтетичних, типових образів. Напри-
клад, у серії жіночих портретів: «Дівчина» (1947), 
«Панна Ясінчук» (1948), «Ліда» (1948), «Берізка» 
(1948), «Дарка» (1949), «Нуся» (1949), «Жіночий пор-
трет» (1949), «Рут» (1950), «Портрет дружини» (1950) і 
пізніших — «Балерина Валентина Переяславець» 
(1973), «Артистка Віра Левицька» (1974), «Уляна Целе-
вич» (1982), «Мисткиня Марія Стиранка» (1982), «Ма-
донна» тощо. Жіноча портретна ґалерія представляє 
надзвичайно цікаве явище в скульптурі нашого часу. 
Портрети прекрасно ілюструють його мистецький хист. 
Цією серією скульптор скеровує розвиток свого мисте-
цтва в інше русло, в якому відкриваються ще більші 
можливості для створення виразних самобутніх творів. 
Вони відмінні не лише формою, але в них є своєрідна 
філософія, в певному сенсі властива для античності. В 
жіночих портретах відчуваємо ліризм, спокій, одухот-
вореність тощо. Коли переглядаю альбом творчоті М. 

Черешньовського, приходить на думку мистець-воїн 
УПА Ніл Хосевич — «Бей-Зота», який загинув герой-
ською смертю і залишив для нас свої численні графічні 
твори, що ілюструють цю важку і героїчну епоху.

У 1951 році мистець разом з дружиною переїздить 
із Німеччини до Америки, яка була тоді своєрідною 
захисницею для всіх тих, хто не хотів жити і корити-
ся московсько-комуністичному рабству на рідній землі 
в Україні, яка попала в окупацію комуністичної Росії.  
Скориставши із свободи в США, українці зорганізували: 
Українську Вільну Академію Наук, Об’єднання Мист-
ців-Українців в Америці (яким, до речі, 25 літ успіш-
но керував М. Черешньовський), Наукове Товариство 
ім. Шевченка, Український Музей у Нью-Йорку та ряд 
інших інституцій і організацій українського характеру. 
Це дало змогу культурній частині еміґрації жити своїми 
зацікавленнями і працювати на добро України. Осно-
вне завдання полягало в тому, щоб зберегти українську 
національну духовну культуру, яка була нищена окупа-
ційним режимом совєтьскої Росії в Україні. В цей нурт 
активно включився М. Черешньовський, який подальше 
своє життя повністю присвятив українській культурі. 
До 1970 року М. Черешньовський був змушений працю-
вати у ньюйоркській фірмі «Матта». Лише вільний час 
після праці використовував на творчу мистецьку робо-
ту. У цьому періоді постала скульптура «Ясний Пань», 
вирізьбив іконостас для церкви у Гантері, а передовсім  
була створена безсмертна серія його Мадонн («Мати 
Божа — Рятівниця», «Мати Божа стояча», «Модерна 
Мадонна», «Мадонна на колінах», «Мати Божа з ди-
тям», «Втеча до Єгипту»). Мадонни М. Черешньовсько-
го (зображення молодої жінки з дитиною) — це сюжет, 
який безліч разів використовувався мистцями всіх ча-
сів і народів. Численні  знавці мистецтва оцінюють, ці 
праці надзвичайно високо, за їхніми художніми якостя-
ми. Мистець працював у техніці декоративної різьби на 
дереві (релігійні фігури й іконостаси для українських 
церков у США) та в портретній скульптурі — погруддя 
українських діячів і митців: Т. Чупринки, С. Бандери, 
Д. Донцова, О. Ольжича, Й.  Гірняка, В. Переяславця, Р. 
Богачевської, А. Горської та інших. М. Черешньовський  
створив ряд пам’ятників у бронзі, зокрема «Пам’ятник 
Героям» (на оселі Спілки Української Молоді в Елленві-
лі, штат Нью-Йорк), пам’ятники Лесі Українці в Парку 
Народів у Клівленді і на українській оселі в Кергонксоні 
(штат Нью-Йорк), а також пам’ятник Олегові Ольжичу. 
Він є автором проєкту пам’ятника Тарасові Шевченку в 
Вашінґтоні, проєкту пам’ятника митрополиту Андрею 
Шептицькому та іншим. Шедевром мистця по праву 
вважається інтер’єр церкви святого Івана Хрестителя 
біля Гантеру. Його мистецькому різцю належить іко-
ностас, панікадило, кивот, престіл, процесійний хрест, 
тетрапод, проповідниця.  В Хай Паркові в Торонто — 
красивий пам’ятник Л. Українці.

Для творчості Черешньовського характеристична 
клясична чистота й монументальність стилю. Tворчість 
Михайла Черешньовського належить до епохальних 
явищ українського мистецтва. Його могутній талант на-

Утеча до Єгипту (1953). 
Дерево, вис. 56 см
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полегливо й болісно пробивав собі дорогу серед склад-
них перипетій ХХ-го століття. Маестро залишив на-
стільки значущу спадщину, що заслуговує на  ґрунтовне, 
всеохоплююче дослідження. Щоб зберегти пам’ять про 
мистця, його дружина Людмила Черешньовська (з дому 
Білокрис) видала книгу «Михайло Черешньовський», 
в якій є доволі яскрава розповідь про доробок мистця, 
його творчу імпульсивність, безмежну доброту і ще-
дрість, живий розум, чесність і безпосередність.  Варто 
нагадати висловлювання Ґете, яке приблизно звучить 
так: «Всяке мистецтво є символом, а найбільше це сто-
сується скульптури. Не лише символічним мовленням 
характерне те, що різьбив, ліпив витесував з кам’яних 
брил мистець, через свої художні деталі воно говорить 
різними мовами, а в тому — до всього світу». Тамара 
Скрипка, пише: «Мистецтво є  універсальне і не знає 
вузьких меж Батьківщини, проте мистець — син нації, 
а її переживання та страждання не можуть бути йому 
чужі». Без сумніву для нашої культури М. Черешньов-
ський залишається найвизначнішим і єдиним скуль-
птором-неоклясиком, в 1940-1980-х роках, інтеґрально 
зв’язаним зі світовим мистецьким розвитком. Ґрунтов-
не, всеохопне дослідження феномену Черешньовсько-
го-скульптора чекає ще свого часу. 

      Підбиваючи підсумки,  хочу сказати, що був 
це вийнятковий талант серед скульпторів  України. Був 
скромний, не любив слави, працював тяжко і не задля 

слави, а задля любови до мистецтва й України. Творив, 
щоб її прославити у віках і у всесвіті.   Навіть тоді коли 
вже був дуже хворий, питав, що там діється на нашій 
Україні... Помер 20 липня 1994 р. Тіло св. п.  Михайла 
Черешньовського знайшло вічний спочинок далеко від 
рідної землі на чужині. Поховано покійного з почестя-
ми на цвинтарі у Бавнд-Бруку. Лише затихає над його 
могилою відгомін журавлиної пісні, яким Його дру-
зі і українська еміґрація пращали — «Кру.., в чужині  
умру...».                                                                           

З дружиною Людмилою
біля пам’ятника Лесі Українці

Знову Дятел лічить мої літа.
Не відліта.
Не даленіє в стихію.
Сіяв нині грози, грози, точніше, погрози.
Сторчогляд (майбутній кат)
поведе, як кажуть, до страт...
навіть наречену Марію.
Ой що я нині вдіяв!
Став божевільним хижаком.
Страшно одному, лячно двом.
Червона борозна в міжбрів’я.
     Плачуть птиці.
В окололім лісі
не ката — себе бійся.
Страшно засміявся.
Червоного пива напився.
Скорчився — аж ребра видко.
Такого приберуть надто швидко.
А за селом голосили, голосили:
     Скоріше копайте могили...
Везуть іще трьох,—
Про все знає тільки Бог.
Одну картоплину ділили на двох.
Вростають хрести в землю,
а дерева — в небо.

Микола Козак

* * *

* * *

Довго блукав, нарешті
Надибав світло в хатині.
Од радості заридав:
— Може, приймуть...—
Погукав господаря: — Одчиніть!
Холодінь така надворі.—
Почулося: — Заждіть.
Зараз вийду скоро.—
Пустили переночувати.
Нагодували чим було.
— А тепер лягай спати,—
Україно, твоє високе чоло.
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Микола Козак

Не вмію сміятись
І плакать не вмію.
Пробачте, дівчата,
Озорені мрії...
Не вмію кричати.
Не вмію кричати!
У тиші змарнілій,
В душі породіллі...
Не вмію кричати:
Не вчила нас мати
Радіти так хмільно,
Коли на душі
Так прекрасно і вільно тепер...
А тоді — аж зчорніла
від болю —
і мене і мій крик
Вона винесла з бою...

Пам’ятник
у серці
ставлю
матерям!

Пам’ятник у серці

Козак Микола Іванович народився 20 липня 1941 року  у селі Чаплі Старосамбірського району 
на Львівщині. Після закінчення середньої школи навчався у різних навчальних закладах. Поет, 
прозаїк, літературний критик. Автор поетичних збірок «Розмова з матір’ю»,  «Молитва»,  «Бунтівний 
вітер»,  «Моє шаленство»,  «Народи мені сина»,  «Червона ніч», «Вибране». Тривалий час працював 
викладачем у системі професійно-технічної освіти, займався видавничою справою, громадською 
роботою. Лавреат премії фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного 
Університиету в Нью-Йорку (США).   

Шкільна Рада — централя шкіл українознавства в США
сердечно вітає Вас, Миколо Івановичу з 70-річчям від дня народження.
Ми дуже вдячні за Вашу тісну співпрацю з нами та з журналом «Рідна Школа».
Від щирого серця бажаємо дальшої плідної праці, наснаги і нових здобутків
на благо розвитку суверенної і демократичної України.

Біля пам’ятника Григорію Сковороді у Харкові
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* * *

Так благаємо, молимось Богу:  
— Порятуй, спаси нас, Боже, 
Нагрішили ми куцо, вбого,
А розкаятися не можем — 
Треба довго, терпляче діять.
Не здатись, не зламатись ніде. 
Як нам запізніло вірять,
І то деінде...
Неодмінно ганим себе
І женем під сокиру долі.
А навколо — просторий степ
І немає волі.

* * *

Заборони німі і горласті,
Мов капкани розставлено вже.
Важко дихає щастя,
Слово ріжуть кривавим ножем...
Козаків отак мало у світі,
А непевним немає кінця.
Хочуть правду розвіять за вітром,
Забивають іржавий цвях
Заборон, як в тюрмі.
Божевільні.
Цензорів, кажуть, у нас нема...
Поет — особа цивільна,
А навколо — дочасність німа.

* * *

Жалю кайдани вп’ялися в мозок,
правічні рани стривожені.
Погляньте. Людоньки обморожені.
Ви ж чули, але ж змовчали,
коли нас за вашою стіною катували,
прокололи серце крізь шинелю,
вирвали серце — аж зашарілося небо,
пелюсткове небо...
Серце, серце, червоний дятел,
живеш у грудях, неначе в ґратах.
Не на вітрах державний дух,
дебільний страх.
Благаєш динаміту —
спалахнути раз і вічно вам зоріти!
Душі гріти, ненароджені діти.
А хтось поспішно забиває цвях
у віко домовини.
Де тонко, там і рветься, сину.
Довгорогий знов настукав,
має вдачу людинокрука, падлюка.
Вмирає трагічно Шевченко,
сивіє в Москві Довженко,
досі одбивають нирки Симоненку.
Хтось поспішно забиває цвях
у нашу пам’ять... Кинув пам’ять у вогонь,
а вона не згоріла,
з попелу зазоріла.
Жалю кайдани вп’ялися в мозок,
правічні рани.
Де ж ти, доле моя,
ти ж не корилася, не хилилася.
Заграй нам, вічний Кобзарю!

* * *

Голосила, плакала, ридала
Над пелюсткою труни.
А вона ж іще не кохала
(Це ж було після війни).
Час безжально замітає слід.
Вимирає козацький рід.
Ріки й села теж поволі мруть.
Вибирай смерть або тюрму.
А вона землю вибрала собі.
Залиште, кати, собі Сибір.
А над ланами, над ланами
Горбки, гробки таки ростуть.
А за вітрами, за вітрами
Стоїть крижаниста лють.
Голосила, плакала, ридала,
Аж заворушилася земля.
Дівчинка іще не кохала,
А це ж була любов моя.
І тополина, і калинова,
І журавлина з-під крила.
Летіло пір’я барвінково
На руки, душу — до чола...

* * *

Заведи мене в хащі дібров.
Я без тебе відтіль не поверну.
Двоє нас... Заблукаємо знов
(Я непевніть свою повергну).
Свідок наш оцей дуб — цар дібров,
Що на вітрі співає органно.
Заблукаймо у хащах ізнов.
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У квітні 2009 року вчителі та освітяни Рідних 
шкіл УНО з різних куточків Канади з’їхалися в 
Едмонтон, щоб обговорити питання відродження освіти 
з української мови та культури шляхом започаткування 
чи провадження рідних шкіл або клясів у мовних 
центрах при філіях Українського Національного 
Об’єднання.  Майстерня «Рідна школа» проводилася 
з ініціятиви Крайової Екзекутиви УНО Канади у 
співпраці з Мовним центром української мови при 
Альбертському університеті.

З того часу минуло два роки, протягом яких 
на теренах Рідного шкільництва УНО сталося ряд 
позитивних змін та подій. Завдяки ініціятиві, знанням 
та завзяттю вчителів Рідних шкіл на сьогодняшній 
день маємо відновлені нові школи в Субдурах (пров. 
Онтаріо) та Реджайні (пров. Саскачеван). Втілюється 
в життя новий проєкт української денної програми 
«Садочок» УНО в Саскатуні (пров. Саскачеван). 
Позитивні зміни у відродженні рідних шкіл надихнули 
на створення Комітету Рідного шкільництва 
Дирекції УНО Канади на 36-му з’їзді Українського 
Національного Об’єднання та братніх організацій, 
який відбувся  у жовтні минулого року в Монреалі. 
Саме цим комітетом була організована і проведена 
чергова майстерня «Рідна школа» 14-15 травня 
цього року в Торонто. Цей захід був продовженням 
ініціативи Дирекції УНО Канади по відродженню та 
започаткуванню рідних шкіл при філіях УНО. Тему 
майстерні визначила потреба методичної допомоги 
вчителям, що відродили Рідні школи УНО та відкрили 
кляси садочків і 1 кляси.

Отже, учасники майстерні зосередилися на 

опрацюванні ефективних навчальних матеріялів 
та методів для раннього і початкового навчання 
української мови. Основний курс майстерні проводився 
експертом з раннього і початкового навчання 
д-ром Оленкою Білаш, професором факультету 
середньої шкільної освіти, координатором освіти з 
других мов та міжнародної освіти в Альбертському 
університеті. Теоретичний матеріял поєднувався із 
практичними елементами, які вдало представила д-р 
Білаш. Учасникам майстерні були подані теоретичні 
ознайомлення (BSLIM) та зв’язок  із навчальними 
метеріялами. Лектор зупинилася на психологічних 
та практичних аспектах розвитку усного мовлення,  
навчання учнів грамотності, визначила та розповіла 
про інтеграцію чотирьох типів умінь і культури. Вона 
запропонувала вчителям відчути себе школярами і вони 
завзято «практикували» у мовних вправах та іграх під 
час сесій. 

Д-р Віталій Шиян, постдокторант, МЦУМ, 
Канадський інститут українських студій, Альбертський 
університет, представив розроблену ним Анотовану 
бібліографію українських культурологічних ресурсів 
для освітян, звернувши увагу на важливість поєднання 
вивчення мови народу через пізнання його культури.

Пані Люба Романко, координатор україномовної 
програми у школі Св. Димитрія (Торонто, Онтаріо), 
поділилася своїм досвідом практичного застосування  
програми «Нова 1-3» в молодших клясах. 

Учасники майстерні отримали укомплектований 
Збірник вибраних електронних навчальних ресурсів 
на допомогу освітянам, який вміщує інформацію  від 
загальних освітніх тем до педагогічних матеріялів, 
електронних підручників та дитячої літератури, 
мовних уроків на інтернеті. Збірник скомпільований 
мгр. Уляною Плавущак Підзамецькою, членкинею 
комітету Рідного шкільництва Дирекції УНО Канади 
та батьківського комітету Рідної школи УНО Торонто-
Захід. 

З додатковими матеріялами для християнського 
виховання і навчання дітей молодшого віку —  

Майстерня
«Рідна Школа» у Торонто.

Оксана Левицька

Під час робочих сесій

Д-р Віталій Шиян: Бібліографічні ресурси про українську 
культуру
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Євгенія Петрова: Оглядова презентація підручника «Крок -1»

Вручення сертифікатів учасникам президентом УНО Канади 
п. Тарасом Підзамецьким

тематикою та розробками уроків — ознайомила 
вчителів у своєму виступі мгр. Оксана Левицька, 
голова Комітету Рідного шкільництва Дирекції УНО 
Канади, вчителька Рідної школи УНО Торонто-Захід. 

Доц. Євгенія Петрова, кандидат філологічних 
наук, членкиня Комітету Рідного шкільництва 
Дирекції УНО Канади, директор Української 
суботньої школи ім. В. Сарчука (м. Гамільтон, 
Онтаріо),  презентувала навчальні матеріяли 
для викладання української мови як іноземної 
(Міжнародний інститут освіти, культури і зв’язків з 
діяспорою, м. Львів), а також представила синопсис 
Міжнародної науково-практичної конференції «Львів 
для української мови у світі», яка відбулася у лютому 
цього року у Львові.

Відстань не стала на заваді тим, кого об’єднує 
спільна мета та ідея пропагування української мови 
на канадській землі. Вони приїхали із Едмонтону, 
Вінзору, Гамільтону, Монреалю, Ст. Кетеринс, 
Судбурів, Тандербею, Торонто. Із іскоркою в очах і з 
гордістю за досягнуте вчителі шкіл розповідали про 
свої успіхи, а також про щось особливе із здобутого, 

з чим вони б хотіли поділитися з колеґами.  
Вчителі Рідної  школи і Курсів українознавства 

Філії УНО Торонто-Захід коротко ознайомили 
присутніх із успішною діяльністю школи з 78-річною 
історією, де старшоклясники набувають кредити за 
навчання у школі. Також там нещодавно відродилося 
МУНО при школі.  

Вечірня українська школа при УНО в Судбурах 
відродилася 2 роки тому. Там навчаються студенти 
віком від 17 років і старші, які заохочуються до 
участі в українських фестивалях української громади 
Судбури. Занурення в україномовне  середовище 
допомагає краще пізнати та полюбити нашу мову. 
Прикладом є  приготування страв до Різдвяного 
столу і Великодного кошика, участь в хороводах на 
Івана Купала.

У школі при церкві Св. Ольги і Володимира в 
Вінзорі учні знайомляться  з історією і культурою 
України через цікаві матеріяли пізнавального 
характеру, що сприяє заохоченню до вивчення 
української мови. 

Програма української мови в Тандербей налічує 
учнів віком 7-8 років, де плянується відкриття кляси 
молодших школярів.

 На заході Канади вже другий рік працює школа 
УНО в Реджайні (пров. Саскачеван). Навчання мови 
проводиться разом із розвитком навиків української 
народної творчості — співу та малювання.   
Проводиться робота над створенням української  
денної програми  садочку «Рідна школа» при Філії 
УНО Саскатун у співпраці з КУК відділу Саскатун.

Представники запрошених шкіл також мали 
чим поділитися у своїх виступах. Вчителі школи ім. 
В. Котляревського у Ст. Кетеринс вдало проводять 
навчання, використовуючи електронні ресурси та 
практикують уроки, на яких учні старших клясів 
читають оповідання молодшим школярам. У школі 
ім. В Сарчука в Гамільтоні працює бібліотека 
та створено Музей пам’яті жертвам Голодомору 
України. Школа ім. Метрополита А. Шептицького 
у Монреалю та школи при церкві Св. Володимира 
та Св. Димитрія в Торонто вдало використовують 
програму «Нова» (Альбертський університет) на 
заняттях. 

На завершення майстерні у своєму привітанні 
від Дирекції УНО президент УНО Канади пан 
Тарас Підзамецький підвів підсумок роботи Рідного 
шкільництва на даний час, підкреслив пляни на 
майбутнє та урочисто вручив вчителям сертифікати 
про участь в цій методичній майстерні.

Спонукання до успіху — ось що керує успішним 
вивченням мови у дітей. Успіх — так можна 
визначити результат майстерні «Рідна школа». А це 
— творче натхнення, здобуті нові знання, знайомство 
та зустрічі з однодумцями у справі українознавства і 
рідного шкільництва, пляни на майбутню співпрацю. 
Хай щастить у нових здобутках і хай здійсняться нові 
задуми!
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Емський указ:
минуло 135 років — 
загроза залишилась

З матеріялів Інтернет-видання ХайВей

Іван Котовенко

Так званий «Емський указ» (Емський акт) — 
розпорядження російського імператора Олександра 
Другого, яке 18 травня 1876 р. (30 травня за н. ст.) 
було ним підписано у курортному німецькому місті 
Емс.

Російський імператор по дорозі з Санкт-
Петербурга спочатку заїхав у Берлін, де відвідав 
свого рідного дядька Вільґельма Першого і потім, 
віддавши шану кайзерові, поїхав в Емс. На курорті 
Олександр Другий перебував разом зі своєю коханкою 
княжною Довгорукою і позашлюбним сином Ґоґо 
(імператриця залишалася в Санкт-Петербурзі), у 
перервах між лікувальними процедурами і розвагами 
він займався  і «державними справами».

Однією з таких «справ» було підписання 
Емського акту, який  російський імператор видав 
відповідно до висновків т. зв. «Особого совещания по 

пресечению украинофильской пропаганды».
В роботі «Особого совещания» (знайома 

назва з часів репресій більшовицького режиму, чи 
не так?) брали участь  міністр внутрішніх справ, 
міністр освіти Російської імперії, обер-прокурор 
Синоду та  начальник ІІІ-го відділення «Власної 
його Імператорської величності канцелярії» (органу 
політичного розшуку і слідства, створеного 1826 року 
імператором Миколою Першим); спрямованість його 
діяльності була однозначною — боротьба проти будь-
яких проявів українського національно-культурного 
руху.

Указ став програмним документом для 
міністерств внутрішніх справ, народної освіти, ІІІ-го 
відділення імператорської канцелярії у подальшому 
придушенні української мови на всій території 
Російської імперії: як вказують дореволюційні 
статистичні, носіями української мови (чи як її  
називали імперські можновладці — «малорусского 
наречия»),  в Російській імперії була значна частина 
жителів Київської, Полтавської, Чернігівської, 
Волинської, Подільської, Харківської, Херсонської, 
Катеринославської, Седлецької, Гродненської 
губерній, Південно-Усурійського краю, Холмської 
Русі, Кубанської області, пониззя Області Війська 
Донського (від Новочеркаська до Таганрога 
включно), Хотинського повіту Бессарабії, 13% 
населення Астраханської губернії, 7-10% населення 
Саратовської, Оренбурзької губерній; згідно зі 
статистикою, окремі поселення з переважною 
більшістю українців були в Сибіру і Середній Азії.

Підставою для роботи «Особого совєщанія» 
стала доповідна записка голови Київської 
археографічної комісії Михайла Юзефовича «О так 
называемом украинофильском движении», який 
теж брав участь в «Особом совєщаніі». Указом 
заборонялось ввозити з-за кордону будь-які книги 
українською мовою, видавати українською мовою 
оригінальні твори і робити переклади з чужих мов 
— за винятком історичних пам’яток та художньої 
літератури (з обов’язковим збереженням російської 
орфографії).

Твори Тараса Шевченка були заборонені. 
Російський письменник Антон Чехов, який за 
походженням був українцем, прекрасно володів 
українською мовою, свою любов до України 
відобразив у цілому ряді геніальних творів, зокрема 
повісті «Степ», зумів придбати двотомний «Кобзар» 
лише під час перебування у Львові, коли 1894 р. 
їхав за кордон в Європу, про що  повідомив у листі 
до своєї знайомої з Сумщини Наталії Михайлівни 
Линтварьової.

Указом було заборонено сценічні вистави, тексти 
для нот і публічні читання українською мовою, 
викладання української мови в закладах освіти. 
Львівській газеті «Слово», як лояльній до політики 
царя, передбачалось надання матеріально-фінансової 
підтримки. За «шкідливий вплив і залучення до 
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редакції неблагонадійних авторів» розпорядженням 
Михайла Юзефовича від 1 (13) червня 1876 р. 
припинялося видання газети «Кієвскій Тєлєграфъ»,  
на невизначений час закривалось Київське відділення 
Російського географічного товариства.

Місцевій адміністрації наказувалось вилучити 
з бібліотек книги українською мовою, попечителі 
навчальних округів — Харківського, Київського 
і Одеського — зобов’язані були подати списки 
викладачів з позначкою про їхню благонадійність 
щодо «українофільських тенденцій» (за найменших 
сумнівів вони мали бути замінені вихідцями з 
великоросійських губерній).

Рекомендувалося у подальшому у ці навчальні 
округи призначати переважно викладачів Санкт-
Петербурзького, Казанського і Оренбурзького округів.

Як «невиправні» та небезпечні агітатори «з 
краю» мали бути вислані під таємний нагляд і з 
забороною в’їзду у південні губернії Російської 
імперії і столицю Михайло Драгоманов, а також 
Павло Чубинський, автор тексту «Ще не вмерла 
Україна».

 Варто навести далеко не повний перелік актів, 
якими утискувалась чи заборонялась українська 
мова в Російській імперії та на інших територіях, де 
проживали українці:

1622 — наказ царя Михайла з подання 
московського патріарха Філарета спалити в 
державі всі примірники надрукованого в Україні 
«Учительного Євангелія» К. Ставровецького;

1696 — ухвала польського сейму про 
запровадження польської мови в судах і установах 
Правобережної України;

1690 — засудження й анафема Собору 
РПЦ на «кіевскія новыя книги» П. Могили, К. 
Ставровецького, С. Полоцького, Л. Барановича, А. 
Радзивиловського та інших;

1720 — указ Петра І про заборону 
книгодрукування українською мовою і вилучення 
українських текстів з церковних книг;

1729 — наказ Петра ІІІ переписати з української 
мови російською усі державні постанови і 
розпорядження;

1753 — указ Катерини II про заборону викладати 
українською мовою в Києво-Могилянській академії;

1769 — заборона Синоду РПЦ друкувати та 
використовувати український буквар;

1775 — зруйнування Запорізької Січі та 
закриття українських шкіл при полкових козацьких 
канцеляріях;

1789 — розпорядження Едукаційної комісії 
польського сейму про закриття всіх українських шкіл;

1808 — закриття «Студіум рутенум» — 
українського відділення Львівського університету;

1817 — запровадження польської мови в усіх 
народних школах Західної України;

1832 — реорганізація освіти на Правобережній 
Україні на загальноімперських засадах із 

переведенням на російську мову навчання;
1847 — розгром Кирило-Мефодієвського 

товариства й посилення жорстокого переслідування 
української мови та культури, заборона творів 
Шевченка, Куліша, Костомарова та інших;

1859 — міністерством віросповідань та наук 
Австро-Угорщини в Східній Галичині та Буковині 
українську азбуку замінено латинською;

1862 — закриття безоплатних недільних 
українських шкіл для дорослих;

1863 — Валуєвський циркуляр про заборону 
давати цензурний дозвіл на друкування україномовної 
духовної і популярної освітньої літератури («ніякої 
окремої малоросійської мови не було і бути не 
може»);

1864 — прийняття Статуту про початкову школу, 
за яким навчання має проводитись лише російською 
мовою;

1869 — запровадження польської мови в якості 
офіційної мови освіти й адміністрації Східної 
Галичини;

1870 — роз’яснення міністра освіти Росії  
Д. Толстого про те, що «кінцевою метою освіти всіх 
інородців незаперечне повинно бути обрусіння»;

1876 — Емський указ Олександра ІІ про 
заборону друкування та ввозу з-за кордону будь-
якої україномовної літератури, а також про заборону 
українських сценічних вистав і друкування 
українських текстів під нотами, тобто народних 
пісень;

Михайло Драгоманов
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1881 — заборона викладання у народних школах 
та виголошення церковних проповідей українською 
мовою;

1884 — заборона Олександром IIІ українських 
театральних вистав у всіх малоросійських губерніях;

1888 — указ Олександра IIІ про заборону 
вживання української мови в офіційних установах і 
хрещення українськими іменами;

1892 — заборона перекладати книжки з 
російської мови українською;

1895 — заборона Головного управління у 
справах друку видавати українські книжки для дітей;

1908 — чотирма роками після визнання 
Російською академією наук української мови мовою 
Сенат оголошує україномовну культурну й освітню 
діяльність шкідливою для імперії;

1910 — закриття за наказом уряду Столипіна 
всіх українських культурних товариств, видавництв, 
заборона читання лекцій українською мовою, 
заборона створення будь-яких неросійських клубів;

1911 — постанова VII дворянського з’їзду 
у Москві про виключно російськомовну освіту й 
неприпустимість вживання інших мов у школах Росії;

1914 — заборона відзначати 100-літній ювілей 
Тараса Шевченка; указ Миколи ІІ про скасування 
української преси;

1914, 1916 — кампанії русифікації на Західній 
Україні; заборона українського слова, освіти, церкви.

 

*     *     *

Двадцять років тому очільники українського 
національно-визвольного руху заявляли: «Буде 
держава — буде і мова». З цією тезою важко 
сперечатися, адже зрозуміло, що мова об’єднує народ, 
що мова робить населення нацією, а територію — 
державою, адже ми знаємо, що кожна з країн, яка 
здобувала чи отримувала свою незалежність кожна у 
свій час (ХІХ-ХХ сторіччя) першочерговим завданням 
у побудові незалежної держави ставила розвиток і 
утвердження мови: згадаймо Італію, Грецію, Чехію, 
Словаччину, Польщу, Болгарію, Угорщину, балканські 
країни, Румунію, Ізраїль і ще десятки і десятки 
сьогодні успішних держав.

Минуло двадцять років, здається, ми маємо 
незалежну Українську державу, Конституцію, у 
якій записано, що державною мовою в Україні є 
українська мова. В той же час постає питання: а чи 
задоволені ми сьогодні станом української мови в 
незалежній Україні, чи варто вже вголос сказати, 
що на 20-му році нашої Незалежності процеси 
витіснення, нищення, утиску («не кийком, так 
дрючком») української мови набули такого характеру, 
що, якщо не вжити термінових кардинальних заходів, 
то через 2-3 роки вони можуть набути незворотного 
характеру?

Микола Козак

Слова мої, будьте пружні
І ніжні водночас.
Потужні й лагідні,
Мускулисті, як литво,
І теплі, і зернисті, і променисті.
Слова кинжальні й всепрощальні,
Як обрахунки інтегральні,
І практичні, і галактичні,
Звернені у майбуття,
Яке в тенета заплетено
У пеклі незвершень, до часу.
Ці гострі коліна, і лікті, і зір
У ритмі божевільного вальсу
Слів моїх зерна зоряні.
А ви забули,
Як долю нашу
Били під дих:
— Всі за одного, один — за всіх.—
Слова мої такі недосконалі...
Трагедій часу листки опалі.

Тарасе, ворушаться
іще теплі крила.
Їх одчахнули біля ґрат.
На одному долетиш
хіба що до могили.
Отак ми заховали сто гармат...
Чманіє кат, горлоріз без свят.
Тарасе, дай нам духу
І такої сили,
Золотих прозрінь на всі віки!
Ворушаться кістки в могилах.
Моє шаленство, дух... думки...
Життя — вічний плин ріки.
Тарасе, нас не уярмить
світовий катюга.
Наруга не випалить наш зір.
Доля почалася од плуга,
від степів Слобожанських
до Карпатських гір.
Тарасе,
самі визволяємось поволі.
Повстанчо дихає небес голубінь.
Маки крові запеклися в горлі.
Серце надірвала каторга, як тобі.

* * *

* * *
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Українці майже
не читають сучасників,
а виховуються
на російській клясиці — 
опитування

Інформація для роздумів

В Україні читачі віддають перевагу російській 
клясиці. Вітчизняну літературу за останній рік не 
купували більшість українців.

Найбільш сильний вплив на формування світогляду 
українців справили письменники російської (32%) та 
української клясики (25%). Західна клясична література 
вплинула на формування світогляду 4% українських 
читачів.

Такі дані були отримані в ході дослідження 
громадської думки населення України щодо вивчення 
літературних уподобань жителів країни, проведеного 
компанією Research & Branding Group.

У регіональному розрізі на формування світогляду 
жителів Західної Україні найбільший вплив зробили 
твори українських клясиків (47%), а на жителів 
Південного Сходу — твори російських клясиків (48%). 
У Центрі Україні відзначається приблизно однаковий 
вплив російських (25%) і українських (27%) клясиків на 
формування світогляду читачів.

Переважання впливу російських клясиків 
на формування світогляду читачів відзначають 
представники всіх вікових груп, за винятком молоді, на 
формування світогляду якої українські (23%) і росіяни 
(22%) класики вплинули в рівній мірі.

З творчості українських письменників 
більшою популярністю користуються твори авторів 
дореволюційної української клясики (14%), авторів 
історичних романів і сучасних прозаїків (по 12%). 
Кілька поступаються їм за популярністю твори 
українських прозаїків радянського періоду (9%) і 
фантастів (6%).

Якщо в Центрі і на Південному Сході України в 
цілому повторюється (з незначними відмінностями) 

тенденція, характерна для країни в цілому, то для 
Західної України характерна значно більша популярність 
сучасних українських прозаїків (24%).

Популярність різних напрямів української 
літератури залежить від віку читачів: у молоді 
найбільшою популярністю користуються продукти 
сучасних українських прозаїків (17%), у представників 
старшого покоління — дореволюційні українські 
клясики (16%), а читачі середнього віку віддають 
перевагу сучасним прозаїкам (14%) і авторам історичних 
романів (15%), прозаїки радянського періоду найбільш 
затребувані у читацької аудиторії старше 55 років (11%), 
а твори фантастів — у читачів у віці до 40 років (8%).

Більшість українців (71%) за останній рік не 
купували і не читали книг сучасних українських авторів.

У респондентів, які за останній рік купували або 
читали книги сучасних українських авторів, найбільш 
затребуваними є книжки Ліни Костенко (10%). Твори 
цього автора вибирають читачі всіх вікових груп.

Найбільш авторитетним і здатним вплинути 
на громадські погляди українці визнали думку Ліни 
Костенко (11%).

Другим за популярністю (4%) та впливовості 
(4%) сучасним українським письменником, на думку 
респондентів, є автор нашумілого роману «Чорний 
ворон» Василь Шкляр.

При виборі книги українські читачі, як правило, 
керуються вартістю книги (31%), питання про те, якою 
мовою написано твір, важливе для 15% опитаних.

У регіональному розрізі питання ціни для всіх 
регіонів повторює тенденцію, характерну для країни в 
цілому, тоді як питання мови для мешканців південно-
східного регіону (20%) істотно важливіше, ніж для 
мешканців Центру (11%) і Заходу (10%) країни.

В цілому для більшості українців (69%) незалежно 
від регіону проживання мова, якою видано книгу, не є 
причиною відмови від її покупки.

У регіональному розрізі, мовний чинник, як 
причина відмови від придбання книги, трохи більш 
виявлений у жителів південно-східного регіону (34%), 
ніж для жителів західних (23%) і центральних (19%) 
областей.

Українська мова видання книги може послужити 
причиною відмови від її придбання для кожного другого 
(49%), а російська для кожного третього (35%) з тієї 
частини українських читачів, для яких мова видання 
книги є достатньою причиною відмови від її покупки  

Дослідження проводилося у період з 15 по 25 
травня 2011 на замовлення журналу «Експерт Україна».

Збір інформації проводився методом особистого 
інтерв’ю в 24-х областях України, АР Крим, містах Київ 
і Севастополь. Респонденти відбиралися за квотною 
вибіркою, що репрезентує доросле населення країни 
за місцем проживання (область), статтю і віком. Обсяг 
вибіркової сукупності склав 2089 чоловік. Очікувана 
середня помилка вибірки складає + -2,2%.

 
Українська правда. Життя
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На Союзівці відбувся
27-ий Учительський семінар 
Любов Дмитришин–Часто

КЕРГОНКСОН, Ню-Йорк. – Щороку Шкільна Рада  (Централя Шкіл  Українознавства в США) при Україн-
ському Конґресовому Комітеті Америки (УККА), за спонзорства  українських  кредитових кооператив та інститу-
цій, влаштовує  на Союзівці, в цьому чарівному куточку Кетскильських гір, курси підвищення кваліфікації вчи-
телів Шкіл Українознавства, що діють у багатьох місцевостях Америки, де більшими скупченнями проживають 
українці.

Ось і цього року прибули вчителі з Чикаґо, Дітройту, Філядельфії, Ню-Йорку та стейту Ню-Джерзі, що було 
вельми приємним, бо не кожного року вчителі можуть прибути з віддалених стейтів. Наталя Пономарьова та Зо-
ряна Ольшанська прибули з Чикаґо перший раз, Ярослав Березовський з Дітройту — вдруге, Оля Михайлюк з 
Філядельфії — втретє. Решта вчителів, а всіх було 11, прибули зі стейтів Ню-Йорк та Ню-Джерзі.

Цьогорічні курси були присвячені 20-літтю відновлення державної незалежности України. І так само собою 
сталося, що й період, який висвітлювався з предметів, був новітній.

Професор Юрій Гаєцький — історик, представив слухачам розвиток подій в Україні,  за 20 років незалежности. 
В цьому слухачам добре прислужилася його книжка «Новітня історія України (1945–2001)», видана Шкільною 
Радою в 2002 році під редакцією професора д-ра Євгена Федоренка. Ця праця покриває період в понад 50 років — 
від закінчення Другої світової війни до другої каденції другого Президента України Леоніда Кучми.

Матеріял розроблений автором детально, по пунктах, коротко і дохідливо. Подаються мапи, знімки діячів до 
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періоду Незалежности, які мали позитивний чи й не-
ґативний вплив на долю України, далі — українських 
культурних діячів періоду «хрущовської відлиги» та 
«брежнєвського застою», державних та культурних ді-
ячів перших десяти років Незалежности. Ця книжка 
дає ясне зрозуміння передумов цього нібито «безкров-
ного» переходу, як пробує багато аналітиків стверджу-
вати.  Професор Ю. Гаєцький на конкретних прикладах 
показує, яким тяжким був шлях до незалежности  в но-
вітній період, скільки людей потерпіло, скільки заги-
нуло у воєнні роки і після, скількох було депортовано, 
ув’язнено, знищено, тобто дає для роздумів великий 
фактичний матеріял, з якого можна виснувати, що не 
безкровно була здобута наша незалежність, а великими 
жертвами. Бо вже й ми пам’ятаємо, що В’ячеслава Чор-
новола вели етапом босим взимку, а Василя Стуса та 
його друзів насмерть замучили в тюрмі большевицькі 
сатрапи. 

Книжка висвітлює багато аспектів зміни влади в 
Україні в совєтський період і побудована як посібник 
для вчителів історії. А щоб новітній учитель міг сам 
достеменно зрозуміти все, що подається в цій новітній 
історії України, професор Ю. Гаєцький кожну лекцію 
будував у притаманній йому манері артистизму, жва-
вої розмови, жартівливих ремарок, що западає в душу і 
пам’ять. Відповідно, і результати іспиту з історії Укра-
їни були високими.

Навчання з української мови та літератури прово-
дились у формі лекцій, які читав знавець мови профе-
сор, д-р Є. Федоренко, голова Шкільної Ради та керів-
ник семінару. Тут для слухачів було чого похвилюва-
тися, бо в царині новітньої української літератури за-
йшло так багато змін і нового, що на теренах діяспори 
не знайти, хіба що в інтернеті. «Українська література 
ХХ ст.»  (хрестоматія для 10–11 кляс (2005 р.) під ре-
дакцією Петра Кононенка та Є. Федоренка, покриває 
період тільки до 2005 року. Тому книжок багатьох авто-
рів, про творчість яких розповідав проф. Є. Федоренко, 
не було в наявності. Життя зараз стрімке, авторів бага-
то і їх число з кожним днем зростає. А з цього потоку, 
що оспівує секс та насильство, треба вибрати те, що є 
справді зерном, відкинувши сучасну низькопробну по-
лову, якою, на жаль, автори намагаються привернути 
собі читачів, забуваючи, що такі твори не мають май-
бутнього, лише дають в нинішній час заробіток. Для 
сучасного вчителя дуже важливо не розгубитися, не 
піти за «загалом», який шаленіє від пристрастей та но-
вітніх мод, а шукати розумне, добре, вічне в літератур-
них творах і допомагати учням знайти його.

Наші слухачі написали й виступили з реферата-
ми про творчість таких письменників: Ярослав Бере-
зовський звернувся до творчости Василя Барки; Оля 
Михайлюк — написала про творчість Івана Дзюби; 
Люба Мельник — про сучасну українську мову; Окса-
на Пилипів — про творчість Ю. Андруховича; Зоряна 
Ольшанська — про творчість Івана Малковича; Марія 
Поліщук — про критика й літературознавця  Оксану 
Пахльовську; Світлана Грабовська — про творчість 

Ліни Костенко; Оля Пухняк — про твори Любка Де-
реша;  Наталя Пономарьова — про творчість Оксани 
Забужко; Світлана Хмурковська — про творчість Ма-
рії Матіос; Любов Часто — про новий роман Василя 
Шкляра «Чорний ворон».

Усі твори були на доброму рівні, найкращі з них 
будуть опубліковані в журналі «Рідна Школа».

Лекції з культури і мистецтва, які провадив про-
фесор Ігор Мірчук, давали особливу насолоду, бо це 
була музика, образотворче мистецтво, які професор де-
монстрував. Скажімо, не всі були знайомі з творчістю 
композитора Станіслава Людкевича, а тут була змога 
послухати його Кантату. Так само було показано багато 
картин різних мистців, а потім слухачі могли вибрати 
собі теми для рефератів, в яких окреслювали творчий 
шлях художника, тему твору, манеру виконання, тех-
ніку, стиль. Було багато вигадок, домислів і влучних 
коментарів, дехто навіть пробував перетворити свій ре-
ферат на показову лекцію з мистецтва перед учнями, 
що подобалось і професорові, і вчителям, які хотіли 
більше осягнути з методики викладання. Творча атмос-
фера, яка панувала на лекціях з культури, заряджала 
позитивною енергією, підносила дух, збагачувала кра-
сою.  

Пообідні лекції проводились подружжям Володи-
миром та Наталією Боднарами, які приїхали з штату 
Огайо. Д-р В. Боднар висвітлював на екрані пройдений 
з професором Ю. Гаєцьким матеріял з історії в короткій 
формі,  а маґістр Н. Боднар викладала географію, цього 
року це була економічна географія, детально аналізу-
ючи  господарство в різних регіонах України. На те, 
що цукроварні, — найстаріша галузь промисловості в 
Україні, слухачі звернули увагу аж після тесту, бо ніхто 
правильно на це питання не відповів. Взагалі економіч-
на географія виявилась для багатьох досить складним 
предметом, бо мало хто з нас в повсякденному, такому 
насиченому всілякими предметами і продуктами, житті 
задумується над тим, який шлях вони проходять, перш 
ніж ми візьмемо їх до рук у вигляді готового продукту.

В останній день, у п’ятницю, 5 серпня, відбулося 
підведення підсумків роботи, вручення слухачам по-
свідок про  успішне навчання, що виконав професор  
Є. Федоренко та концерт, підготовлений слухачами 
курсів.

Одне слово, курси для підвищення кваліфікації 
вчителів Шкіл Українознавства — корисна і потріб-
на справа, яку Шкільна Рада успішно проводить уже  
27-ий раз. При цій нагоді слід згадати і щиро подяку-
вати всім фінансовим спонзорам, без яких цього не-
можливо було б зробити. А це — Федеральна Креди-
това Кооператива «Самопоміч» в Ню-Йорку, Фунда-
ція Українського Вільного Університету в Ню-Йорку, 
Українсько-Американська Федеральна Кредитова 
Спілка «Самопоміч» в Чикаґо і три її філії, в Нюар-
ку, Джерзі-Ситі і Випані, Фонд «Спадщина» в Чикаґо,  
Кредитова Кооператива Спілки Української Молоді в 
Йонкерсі, Українська Національна Федеральна Спілка 
в Ню-Йорку.
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Також окрема подяка адміністрації та обслузі Со-
юзівки на чолі з Сонею Семанишин, які були приві-
тними, гостинними, приймаючи водночас і гостей, і ді-
тей-таборовиків, і студентів з України, які допомагали 
в обслуговуванні. Доброму настроєві сприяла й пого-
да, купання в басейні, вечірні розмови «під грушкою», 
тобто в альтанці перед головним корпусом Союзівки.  
А також сама навколишня природа, ліс, який навіяв оці 
рядки:

Учасники та викладачі вчительського семінару. Стоять (зліва направо): Оксана Пилипів, Світлана Грабовська, 
Наталія Пономарьова, Світлана Хмурковська, Марія Поліщук, Ольга Пухняк, Зоряна Ольшанська, д-р Ярослав Березовський,
Любов Часто. Сидять: мґр. Наталія Боднар, д-р Юрій Гаєцький, д-р Євген Федоренко, д-р Володимир Боднар.
Оселя УНС «Союзівка», 5 серпня 2011р.

Зелені хвилі хлюпочуть листям,
А синє небо як море чисте.
Туман розвісив свою попону,
А понад нею стежку червону
Прослало сонце.
І крізь віконце в зеленім листі
Моргають сонцю роси перлисті.

До зустрічі на Союзівці в наступному році! 

Шкільна Рада висловлює щиру подяку
за добровільну пожертву

на діяльність Шкільної Ради
від Олі Михайлюк

200 долярів
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Любов Дмитришин–Часто

Повернення з леґенди

В. ШКЛЯР „ЧОРНИЙ ВОРОН“ — роман, 
2011 р.

З матеріялів учительського семінару

Про такого письменника як Василь Шкляр нині 
вже можна сказати більше, ніж кілька років тому, бо 
він — людина скромна, не забігав уперед, не лестив 
нікому, не братався з владою в різних її проявах, не 
зважав на лестощі, не ганявся за нагородами, а просто 
писав собі  про те, що лежало  на душі, а нині лягає на 
душу кожного, хто його твори бере до рук. Особливо 
це роман «Залишенець» або «Чорний Ворон», який не 
залишає байдужим нікого, а повертає до глибин істо-
рії українського народу, до джерел української слави. 
Повіствування ведеться не про древні часи, і не про 
княжі, і не про татарські навали та боротьбу українців з 
ними, де стільки відваги оспівано в піснях та леґендах 
українським народом, а про часи новітні, про ті, на які 
закривали нам очі большевики впродовж існування сво-
єї імперії, а зараз продовжує закривати нам на них очі 
Москва та її вислужники в Україні на зразок міністра 
освіти українофоба Д. Табачника та інших йому поді-
бних, які, зі згоди нашого ж обманутого народу, поза-
сідали у Верховній Раді дві третини місць і «правлять 
баль» на нашій землі.

«Чорний Ворон» — один з ватажків холоднояр-
ців — повертається до нас із леґенди талантом Василя 
Шкляра, щоб не дати заснути українській душі, а во-
скреснути з попелу. запалитися його гнівом і ненавистю 
до ворогів, згадати тих, хто до останнього подиху бо-
ровся за волю рідної землі з большевицьким окупантом 
ще зовсім недавно, у 20-их роках ХХ століття, хто не 
щадив ворога, того чорного варвара, який з червоною 
зіркою на лобі, користуючись всілякими підлими під-
ступами, знищував наш народ, знищував ватажків і 
провідників, щоб залишитися і панувати на Україні. Ва-
силь Шкляр повертає нам героя, одного з холодноярців, 
щоб пригадати нашим юнакам і дівчатам, що Холодний 
Яр ще існує наяву, а в наших душах ще звучить відго-
мін тієї звитяжної боротьби, що велася не на життя, а 
на смерть.

Автор назвав свій твір романом, і це справді ро-
мантична розповідь про правдивих людей, правдиві 
навіть більшість прізвищ героїв, правдиво відтворені 
події тих часів. А для ще більшої конкретности  автор 
наводить большевицькі документи, знайдені в архівах 
СБУ, які додають романові елементів документальної 
хроніки, перетворюючи книжку в обвинувачувальний 
документ, за яким можна б притягати до кримінальної 
відповідальности принаймні тих, чиї підписи стоять під 
тими документами, якби вони ще жили. Правда, живуть 
на Україні їхні нащадки, але вони не винні в скоєному 
їхніми батьками, а, може, дехто тільки зараз дізнається 
про все.

Джерелами для твору В. Шкляреві послужили 
також документальні видання Романа Коваля «Героїзм 

і трагедія Холодного Яру», «Отамани Гайдамацького 
Краю. 33 біографії», «Коли кулі співали», «Отаман свя-
тих і страшних», «Операція «Заповіт»; документальні 
та мемуарні книги осавула 1-го куреня полку гайдама-
ків Холодного Яру Юрія Горліс-Горського «Холодний 
Яр», звенигородського отамана Івана Лютого-Лютенка 
«Вогонь з Холодного Яру», підхорунжого Чорнолісько-
го полку Михайла Дорошенка «Стежками холоднояр-
ськими» та начальника штабу медвинських повстанців 
Миколи Василенка «Спогади про пережите».

І, власне, зі сплаву вище названих спогадів, влас-
них досліджень та архівних документів, в художній 

інтерпретації письменника, народилася книга «Чорний 
Ворон», яка сколихнула нині Україну, книжку переви-
дають, а сам автор був вдостоєний Шевченківської пре-
мії, яку він заповів на екранізацію роману.

Треба віддати належне авторові, що він, як вели-
кий майстер, зумів серед цих кривавих фактів бороть-
би  помістити чудові романтичні епізоди, якщо й не 
достовірно документальні, але домислені правдиво,  з 
почуттям краси людських взаємин, товариськости й са-
мовідданости.

Прекрасним є образ самого Чорного Ворона, а на-
справді не Ворона, а штабс-капітана Черноусова, якого 
в царській армії зробили з українця Чорновуса. Він 
вчився в Омській школі прапорщиків, боровся «за царя 
і отєчєство», далі «за душку Керенського», був нагоро-
джений Георгіївським хрестом за те, що під обстрілом 
німців зняв з колючого дроту трьох, вже мертвих, юн-
керів. А перед Лютневою революцією Черноусов дістав 
призначення до Другої дивізії, яка дисльокувалася тоді 
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в Умані, й опинився за п’ятдесят верств від батьківської 
домівки.

І тут, на рідній землі, зустрів він свою справжню 
долю: насамперед кохання в особі Тіни, яка є правди-
вою українкою, як і її подруга з штабу дивізії, вони 
дивують його українською мовою, вживаючи її в штабі 
дивізії, і він мимоволі переходить на рідну мову; згодом  
він стає курінним 25–го Черкаського куреня і, зупиняю-
чи ешелони на станції Бобринській, ставитиме до муру 
тих солдатів та офіцерів, з якими пліч-о-пліч йшов «за 
царя і отєчєство». А скільки в романі абсолютно детек-
тивних епізодів, які, проте, могли бути, або й були, бо в 
житті трапляються такі незвичайні ситуації, яких навіть 
важко придумати.

Романтичний образ Досі Апілат, дівчини-козачки 
з Грушкова, яка воювала в холодноярському гайдамаць-
кому полку поряд з отаманом Василем Чучупакою, 
25-літнім красенем з білявим волоссям й блакитними 
очима. Для всіх червоних  й енкаведистів він був таким 
пострахом, що ніхто й уявити не міг, що цей страшний 
отаман є молодим хлопцем, тільки після його смерти 
дізналися про це. Це він перед загибеллю кричав «Жи-
ви!». До кого він це кричав можна тільки здогадувати-
ся, але, знаючи за що він воював, можна бути певним, 
що звертався він до неньки-України: «Жи-ви!» — і ви-
стрілив собі в скроню, бо був оточений ворогами.

А що за чудо — образ отамана Веремія, з похо-
вання якого починається перший розділ «Залишенця». 
«Отамана Веремія ховали в Гунському лісі без про-
щальних сальв і промов. Ховали потай, уночі...». Цей 
розділ настроює читача на щось містичне, автор вво-
дить в сюжет старого ворона, «якому було вже 270 літ, 
проте він досі не стомився спостерігати за людськими 
дивацтвами й намагався ставитися до них з розумін-
ням». Наприклад, він завважив, що о. Олексій, який 
ховав Веремія, не опечатав могилу. І вже пізніше ді-
знаємося, що Веремієва дружина Ганнуся і його мама 
не повірили в смерть ватажка й навіть пішли на старий 
цвинтар вночі відкопувати свіжу могилу, куди його на-
чебто перенесли друзі, але знайшли в труні тільки  за-
кривавлену сорочку. А згодом прийшов до них чоловік 
і приніс записку, в якій писалося: «Якщо хочеш мене 
побачити, то приходь...». Отже, думай, як хочеш...  Але 
енкаведисти шукали тіло отамана, щоб показати людям, 
що  сили вже нерівні. Коли ж з допомогою зрадників 
знайшли ту могилу в лісі, то  в труні лежала тільки 
глузлива записка. Старий ворон супроводжує героя на 
всьому шляху, часто пояснюючи вчинки чи ситуацію. 

У книжці всі образи цікаво виписані, по-
людському правдиві, з яких постають живі героїчні 
постаті, якими справді й були холодноярці. Це були 
воїни без страху і пощади. Для них головним був ло-
зунг «Воля України або смерть!». Він був виписаний на 
їхньому чорному бойовому прапорі.

А тим часом енкаведисти видають документ, який 
автор зацитовує: «В Гунском лесу опять появилась бан-
да Веремия в количестве 80 штыков и 30 сабель при 3 
пулеметах «максим» и 5 «льюисах». (ст. 22)

На такі документи  автор спирається дуже часто, 
наочно показуючи читачеві підступність ворогів, які 
прийшли завойовувати нашу землю. Наприклад, ви-

ловлюючи холодноярців, застрашуючи жителів сіл 
вони всіляко намагалися поширювати брехню про 
амнестію для тих, хто вийде з лісу і покається. І було 
багато таких, що виходили. Їх командири-отамани не 
стримували, давали волю вибирати власну долю, але 
пояснювали цим людям, що їх чекає насправді. І автор 
підтверджує все документами під грифом «Совершенно 
секретно»  (стор. 30), (стор. 29), цитує «Відозву до хо-
лодноярців про амнестію» (стор. 71) і т. д.

У відповідь на ворожу пропаґанду холодноярці ви-
пускали листівки із закликами не вірити московським 
катам, бити на кожному кроці жидо-кацапську комуну. 
Проте пропаґанда робила своє, ще й зрадники допома-
гали, і ряди холодноярців ріділи. 

У книжці читач знайде детальну інформацію і 
про зрадників та перевертнів, які зуміли видати себе 
за українських командирів вищого ешелону — Петра 
Трохименка (полковник Гамалія) та якийсь Терещенко 
(сотник Завірюха). І про засланих большевиками аґен-
ток у Мотринський монастир, який довгий час був при-
хистком для повстанців. Про таку аґентку і пишеться 
в рапорті начальника Черкаського окружного відділу 
ҐПУ до Губернського відділу ҐПУ від 26 листопада 
1923 року, (стор. 370).

Від автора в післяслові ми дізнаємося про те, що 
чекістські архіви за 1924-ий рік мовчать про отамана 
Чорного Ворона. Тільки в одному звіті з 1926 року 
автор натрапив на звістку, що «Банда Черного Воро-
на ликвидирована 6 июня 1925 года». Судячи з цього, 
можна зробити висновок. що Чорний Ворон, залишив-
шись уже сам один у листопаді 1923 року, таки не за-
гинув у підземеллі Мотриного монастиря, а вибрався 
з його лабіринтів на білий світ, зібрав новий загін і ще 
воював десь до 6 червня 1925 року, вірний гаслу холод-
ноярців Воля України або смерть!».

Далі автор дає нам надію, що Чорний Ворон ви-
жив, дістався закордон, бо вже ходить леґенда, що в 
березні 1964 року, коли світ відзначав 150–річчя Тараса 
Шевченка, а Звенигородщина приймала вперше закор-
донних гостей, приїжджав до села Товмач якийсь пан, 
не по-тутешньому одягнутий, ні з ким не розмовляв, а 
пішов просто на цвинтар, очевидно, на могили рідних. 
Хоч сам Василь Шкляр, буваючи в Холодному Яру, роз-
повідав, що люди переповідають і про те, що Чорного 
Ворона було убито, возили його большевики-головорізи 
по селах на показ, і був це мужчина велетенської будо-
ви, справжній богатир. Якщо це так — то вічна пам’ять 
отаманові Чорному Ворону — Чорновусові!  А авторові 
велика подяка за те, що розбудив пам’ять, пригадав 
українцям хто ми є і за що боролися до останнього по-
диху попередні покоління. 

Є надія, що ця книжка розбудить притлумлений 
ворогами патріотизм і героїзм українського народу, а 
також нагадає нинішнім підступним перевертням, що 
Холодний Яр не спить. Холодний Яр нині гартує дух 
молодого покоління, і в один прекрасний день він ви-
бухне з новою силою і змете оте шумовиння, що нині 
визискує Україну, ховаючи мільйони й мільярди по 
закордонних банках, та ще й нав’язує українцям своє 
бачення історії, де б не було ні Холодного Яру, ні його 
гасла: «Воля України або смерть!».
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Діагноз: українофобія
Ірина Штогрін
журналіст Радіо Свобода

З матеріялів Радіо Свобода

Київ — Академік Іван Дзюба дослідив коріння 
сучасної українофобії. У своїй книзі «Нагнітання 
мороку. Від чорносотенців початку ХХ століття до 
українофобів початку століття ХХІ» він аргумен-
товано доводить, що вже у незалежній Україні, за 
підтримки правлячої олігархії та залежної політич-
ної еліти, «відбувається системна компрометація 
національних історичних та культурних цінностей 
і насаджування ідеології російського неоімперіаліз-
му».

Феномен Івана Дзюби опишуть ще не раз. Масш-
табність цієї постаті в українській історії та її зна-
чущість для реалізації проекту «незалежна Україна» 
можна порівняти хіба що з світлом, яке випромінювало 
серце Данко, вказуючи зневіреним вихід із темної хащі.

Справа не у пафосі легенди. Справа у самому 
Дзюбі. Інстинкт справжнього, якщо хочете, вроджено-
го дослідника усе життя примушує Дзюбу безжально 
препарувати об’єкт, наполегливо досліджувати його 
природу, а потім логічно та аргументовано викладати 
суть свого відкриття.

Об’єктом досліджень Дзюби завжди, навіть якщо 
йдеться про окремі персоналії, є суспільство. У кожній 
своїй праці — від всесвітньовідомої «Інтернаціоналізм 
чи русифікація» й до щойно презентованого «Нагнітан-
ня мороку»  — Дзюба ставить точний діагноз хворій 
Україні, відтворює повну історію хвороби, називає речі 
своїми іменами і, як результат, вказує шлях одужання.

Дзюба — це шанс для України зрозуміти саму 
себе, а отже — таки відбутися.

Плян — ліквідація

Немає сенсу плакати і нарікати , що історія розпо-
рядилася таким чином, що «Великая Россия» не уявляє 
себе без «Малоросії». Наші предки теж доклали своїх 

рук до того, щоб зав’язати в гордіїв вузол їхнє «вели-
ке» й наше «мале», щоб виплекати у східного сусіда 
збочену залежність — потребу завжди мати під боком 
«недороса», щоб відчути себе «великоросом».

Ця залежність не зникла у новому часі та нових 
реаліях. Взявши курс на витворення неоімперії вже у 
новому тисячолітті, Росія ніяк не може обійтися без 
України й веде цілеспрямовану «холодну війну» за 
ліквідацію хиткої української незалежності.

 У своїй книзі «Нагнітання мороку», виданому 
Видавничим домом «Києво-Могилянська академія», 
академік Іван Дзюба вже у передмові пише, що сучасна 
Росія почала реанімувати «чорносотенну ідеологію» як 
елемент боротьби за «русское национальное государ-
ство», яке має змінити нинішню Російську Федерацію. 
А «серед чорносотенців, зокрема й серед їхніх ідеоло-
гів та провідників, дуже значний відсоток становили 
наші рідні малороси. І вони органічно поєднували за-
тятий монархізм з антисемітизмом та антиукраїнством.

«Спадщина цих чорносотенців-малоросів й вико-
ристовується зараз їхніми ідеологічними спадкоємцями 
у боротьбі проти України»,— стверджує Іван Дзюба. Та 
сама риторика, ті ж звороти, ті ж прийоми.

Ідеологи російського націоналізму і неоімперіаліз-
му великою мірою «визначають принаймні культурну 
й освітню політику нинішньої недоукраїнської влади й 
реалізовують план остаточного зросійщення України».

Книгу Івана Дзюби «Нагнітання мороку...» 
коментують: Євген Головаха, заступник директора 
Інституту соціології НАНУ; Юрій Щербак, публі-
цист, сценарист, громадський діяч; Андрій Портнов, 
редактор часопису «Україна модерна»; Ігор Лосєв, 
політолог

 
Засоби ліквідації

Іван Дзюба з властивою йому точністю, з ака-
демічною повагою до цитованих джерел переконли-
во демонструє, що усі кроки теперішнього міністра 
освіти України та його соратників уже були прописані 
сто років тому, зокрема і київським цензором Сергієм 
Щоголєвим. Той ще у 1912 році у своїй книзі «Украин-
ское движение как современный этап южно-русского 
сепаратизма» давав чіткі рекомендації, як швидко й 
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ефективно провести русифікацію.
Щоголєв вказував, що головне — правильно спря-

мувати шкільну освіту, відівчити молоде покоління 
від мови й запровадити «меры против периодической 
печати на украинском языке».

Ще один із заповітів Щоголєва — не допускати, 
щоб Боже слово звучало українською мовою, не дозво-
ляти священикам проповідувати по-українському.

На реалізацією цього притрушеного порохом 
поразок плану Росія виділяє неабиякі кошти та ресур-
си. На ці гроші організовуються «козацтва» й «това-
риства», на ці гроші наймаються інтернетні «тролі», 
яким підсовують стандартні набори словосполучень 
типу «свидомиты-нацики» та «все хохлы — ублюдки и 
дегенераты», на ці гроші засновуються фонди, громад-
ські організації та інститути.

Іван Дзюба цитує автора проекту «Русского 
института» Інокентія Андреєва. Той відверто пише: 
«В последнее время российские элиты использу-
ют энергетические рычаги для усиления своего на 
международной арене. Однако эти рычаги очевидно 
недостаточны, ибо остается без внимания фактор 
языка и культуры. Русского языка и культуры».

Особливе значення має український напрям. 
Адже «появился украиноязычный образованный класс, 
который является носителем враждебной России иден-
тичности».

Ще одна небезпека — молодь, яка знає англій-
ську мову. «Качественное обучение английскому 
языку дает возможность в принципе не обращаться к 
русскому культурному фонду, что выводит развитие 
всех передовых дисциплин из русла развития постсо-
ветской науки и переводит их в развитие современных 
интеллектуальных течений Запада»,— цитує Іван 
Дзюба статтю Інокентія Андреєва «Русская речь как 
щит и меч». А той прямо вказує на Києво-Могилянську 
академію як об’єкт атаки.

 Морок русифікації та українофобії справді 
згущується. І, звісно, не спонтанно, його нагнітають 
усі ідейні й безідейні наймані провідники «русского 
мира». Дослідження Івана Дзюби, мов під мікроско-
пом, висвітлює усю химерну потворність цього явища, 

вказує на його агресивність, закоріненість у давніх 
проблемах та комплексах, вигрітість у нашій слабкості, 
розрізненості та невпевненості.

 
Справа за нами

Іван Дзюба розшифрував геном збудника нашої 
тяжкої хвороби. Це давно відома бактерія «чорносо-
тенства», яка під впливом ідеологів «русского мира» 
Путіна та Кирила мутувала у модернового внутрішньо-
го агресора.

 Врятувати нас може лише інстинкт самозбере-
ження. «Ані джерела українського культурного життя, 
як професійного, так і самодіяльного, ані вкоріненість 
у ньому або потяг до нього великої ативної маси на-
шої людності ще далеко не вичерпані і дають енергію 
багатьом і багатьом новим і новаторським ідеям та 
починанням… Це — великий резерв спротиву деукраї-
нізації України»,— вважає Іван Дзюба.

 Книгу він написав для нас, тих, хто відчуває 
щось тотально несправедливе у такому стані речей, 
коли нормальність звучання своєї мови та самого 
факту свого існування як окремого народу вкотре до-
водиться виборювати на власній землі.

 «Та хай це додає нам не лише гіркоти й болю, а, 
над усе, — сили працювати задля буття собою: у світі, 
де кожен або Є СОБОЮ, або ЙОГО НЕ СТАЄ», — 
каже нам Дзюба.

У Вільнюсі
відкрили пам’ятник
Тарасові Шевченку 

З матеріялів Радіо Свобода

У столиці Литви відкрили пам’ятник Тарасові 
Шевченку.  У церемонії відкриття взяли участь 
голова Верховної Ради України Володимир Литвин, 
голова Сейму Литовської Республіки Ірена Дягутенє, 
посол Литовської Республіки в Україні Пятрас 
Вайтекунас.  Під час церемонії відкриття Литвин 
зазначив: «Сьогодні, я переконаний, непересічна подія. 
Я висловлюю щиру подяку, що тут, у прекрасному 
місці, постав пам’ятник нашому пророкові, 
планетарній постаті Тарасу Шевченку».  Спікер 
наголосив, що Шевченко в місті Вільно (тодішня 
назва Вільнюса) вчився живопису у 1829-31 роках і 
відчув себе як митець, в цьому місті проявився його 
талант.  У Литві проживає близько 22 тисяч українців, 
вони становлять 0,65% населення Литовської 
Республіки.
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Саме під такою назвою в 2008 р. У Львові вийшло 
офсетним друком розкішне літературно-художнє ви-
дання альбомного формату під редакцією А. Р. Кекляка. 
З ним із приємністю і самі знайомимось, і бажаємо по-
знайомити вибагливу читацьку публіку. Книга вийшла в 
гарному мистецькому оформленні в твердій обкладинці 
на 152 сторінках друку. В публікації, до якої увійшло 
вісімдесят кольорових світлин мистецьких творів ху-
дожника Ігоря Гавришкевича, розкрито основні поняття 
життя і творчости мистця — заслуженого діяча мис-
тецтв України та директора Музею-заповідника «Ли-
чаківський цвинтар», що охоплює період становлення 

української державности.
Ігор Гавришкевич — художник та інтелектуал, 

громадський та політичний діяч, адміністратор. Він 
належить до покоління мистців, яке формувалося на 
зламі двох різних політичних систем — імперського 
тоталітаризму та національної державности. Формуван-
ня особистости мистця відбулося у площині високих 
моральних цінностей, що знайшло вираз у динамічній 
хронології його життя і творчости. На мистецьку твор-
чість художника, безперечно, мали вплив домашньо-
побутові обставини, історичні реалії, етнонаціональні, 
історіософічні, світоглядні та ліричні аспірації, що ви-
значали його погляд на явища історії та події історії і 
духовости.

Упорядкований матеріял до цієї книги зведено до 
трьох основних понять: Джерело, Дух, Воля. Вони й 
дали назву цій публікації. Вони, до речі, розкривають 
сукупність того, чим сповнене життя і творчість автора 
книги — Ігоря Гавришкевича.

Як відмічає у вступному слові кандидат мисте-
цтвознавства Роман Яців, характерною рисою маляр-
ства Ігоря Гавришкевича є репрезентативність. Свої 
висновки Р. Яців ілюструє вісімнадцятьма чорно-біли-
ми світлинами з життя і творчостити мистця. На його 
думку, малярський досвід мистця можна вважати само-
достатнім. 

Ігор народився 13 березня 1955 р. в селі Липовець 
Яворівського району на Львівщині. Він був сьомим з 
дев’яти дітей в сім’ї Степана і Ксенії Гавришкевичів. 
Тривкий вплив на формування і творчість юного мист-
ця мало, безперечно, свідоме родинне середовище, до 
якого повертається його уява і його емоційна пам’ять, 
як до життєздатного джерела. Інтеліґентні і практичні 
та дбайливі батьки були для нього все гарним прикла-
дом.

«Для моєї матері найвпливовішим у житті були 
моральні якості людини, які мають бути нерозривно 
пов’язані з любов’ю, шануванням традицій, родини та 
рідного краю»,— наголошує він. Питання моральних 
цінностей були настільки для нього важливими, що 
вони безвідступно «давали нам настанови з нашого ди-
тинства і до кінця життя»,— зізнається автор.

Ще в дитинстві  Ігор багато малював, потім всту-
пив до Івано-Франківського Янівського Художнього 
Училища з бажанням здобути фах скульптора. Опісля 
продовжував навчання у Львівському Державному Ін-
стуитуті Прикладного та Декоративного Мистецтва. 
Військову службу відбував в Азербайджані, а згодом 
їздив на заробітки на Сибір.

Від початку горбачовської лібералізації політично-
го життя в радянській імперії, Ігор знайшов своє місце 
в національно-відроджувальних процесах. Зміст цієї 
праці полягав у поступовому відновлюванні усієї ме-
режі символів, що творять сакраль ну авру Нації. Над 
відродженням національних цінностей працював у «То-
варистві Лева» і в статусі депутата Міської Ради Льво-
ва, а також як мистець-інтелектуал. Свої міркування з 
того часу художник висловлює такими словами: «Бути 

Микола Дупляк

Розкішне
літературно-художнє
видання

Ігор Гавришкевич.
“Дух. Джерело. Воля”. Львів, 2008
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українцем лише за одним народженням замало. Треба 
відчути, пережити свою причетність до рідного».

Мистець, безперечно, відчув свою присутність, 
знайшов своє місце в історичні дні державотворення. 
«Цілком випадково сталося так, що національний пра-
пор, який вперше після проголошення 1-го листопада 
1918 року ЗУНР, знову мав замайоріти над міською ра-
тушею Львова 3-го квітня 1990 року, саме мені, в числі 
інших, довелося вносити до залі Львівської Міської 
Ради».

На бурхливому тлі політичних подій та національ-
ного відродження цвіте талант мистця і збагачується 
його мистецька творчість. Картину «Народження волі» 
творив у тривожні вечори 1991 року. «На цьому полотні 
Україна є в образі Мадонни, що встає з барикад у бла-
городному пориві та перемагає чудовисько як символ 
неволі»,— так автор втілив, на думку  Яцeва,  символь-
ність осмислення цієї драматичної теми.

Безпосередня участь у творенні сучасного образу 
суверенної України — держави з глибоким історичним 
корінням — визначала щораз то ширший тематичний 
діяпазон мистецтва І. Гавришкевича. В історично-ре-
конструктивних композиціях слід назвати такі картини, 
як: «Дума про Берестечко», «Літописець», «Іконопи-
сець», «Пробудження душі», «Пам’ятi Василя Стуса», 
«Карпатська мелодія», «Плач гуцула», «Провидець»,  
«Шевченко. Молитва» та інші. Роздуми мистця сягали 
різних пластів історичної пам’яти та подій сучасности. 
З року в рік виразнішав духовий хребет його громад-
сько-творчої постави,— підсумовує Яців.

Об’єктом зацікавлення минулого України стали 
такі історичні картини, як: «На козацькій чайці», «Кня-
зі київські — Всеволод і Святослав», «Князь Аскольд», 
«Пращури», «Замріяні у вічне (Під Хотином)» та інші.

Коли в 1997 році Ігор Гавришкевич став директо-
ром Музею-заповідника «Личаківський цвинтар», йому 
довелось вирішувати складні організаційні питання, 
що стосувалися, зокрема, польських військових по-
ховань, упорядкування меморіяльних зон української 
військової слави. Його заслугою стало те, що поряд 
з комплексом польських військових поховань, постав 
Меморіял Воїнам Української Галицької Армії, одним з 
авторів якого став сам Ігор Гавришкевич. Завдяки йому, 
м. ін.  почалася здійснювати програма відновлення над-
могильних пам’ятників визначних українців.

На той час у творчості Гавришкевича спостеріга-
ємо нові пошуки, збагачується його мистецький доро-
бок. У його творчій практиці найбільш збалянсованого 
рівня досягли співвідношення релігійно-світоглядні 
сфери та мови живопису. Мистецька творчість Гав-
ришкевича сповнена нових емоцій   і нових пошуків. 
Як пише Роман Яців, зовсім по-новому «висвітлилася» 
тема Тараса Шевченка в портреті «Думи мої» та в епіч-
ному пейзажі «Нічне сяйво на Шевченковій кручі». На-
тюрморти з квітами, метафоричні пейзажі та нові істо-
ріософські виклики знаходимо в полотнах «Між Сяном 
і Доном», «Меч пращурів» та в інших картинах.

Безперечно, рецензована публікація заслуговує на 

окрему фахову оцінку мистецтвознавця. Це завдання 
автор цієї статті залишає йому.

Книжку доповнює цікавий біографічний додаток 
Ігоря Гавришкевича «Від юности до зрілости», ілю-
стрований шістнадцятьма чорно-білими світлинами. 
У ньому дуже цікаво змальовано початки відродження 
державности України на терені Львова та важкої праці 
«Товариства Лева», в якій автор брав активну участь. 
Це немов коротка історія цього Товариства та слово по-
шани для цієї елітної і патріотичної української молоді, 
що в ньому активно працювала.

В іншому додатку Ігор Гавришкевич веде читача в 
минуле України щоб переконливо відповісти на постав-
лене питання: «Звідки взявся вислів „Де два українці, 
там три гетьмани“». На поданих прикладах стверджує, 
що «розбрат» ніколи не виникав сам по собі, його за-
вжди нам вміло організовували. У підсумках говорить: 
«Отже, так званих гетьманів було стільки, скільки їх 
було насильно впроваджено антиукраїнськими полі-
тичними силами». А дальше: «Будь-які організовані дії 
української спільноти завжди викликали в її ворогів 
бажання розділювати і володарювати. І саме звідти був 
підкинутий термін «Де два українці, там три гетьмани».

Останнім додатком до книжки є коротка розвідка 
І. Гавришкевича «Личаківський некрополь», на якому 
спочиває понад триста тисяч осіб.  Це знову історичний 
екскурс, у якому підкреслюються події відродження і 
вільної Української Держави, i нашого національного 
некрополю у Львові. Розвідка ілюстрована одинадцять-
ма чорнo-білими світлинами.

Названий матеріял читається легко. Він поданий 
коротко, переконливо, зрозуміло і ... оптимістично. 
Його варто прочитати та рекомендувати іншим. Книж-
ка, безперечно, збагачує мистецькі надбання нашого 
національного культурого фонду.

Так, це я — божевільний для вас,
А для України — листок надій.
Як вітер весни прилине і птиці,
Хто ж небудь прочитає правду,
Із подиву здригнеться, вбивці,
І побіліє, і стане сиво-сизим.
А ластівки ліплять гнізда до карнизу,
А я без хати... вибирав собі синій ліс:
Із нього витанцьовується замрія,
І ще народжується сизий вірш,
Повернеться Марія...
Так, це я — божевільний для вас.
Затюкали мене і прирекли.
Не вміщається справжність у час,
Як і бунтареві думки.

* * *

Микола Козак
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Лист з України

Високоповажний пане Євгене Васильовичу!

Після досить тривалої перерви нарешті відновила свою творчу працю 
Люботинська літературно-художня студія «Пролісок» імені академіка 
Євгена Федоренка.

Не хочу не визнати деякої своєї провини, але занепад переживають 
навіть держави, різні спільноти. Так буває в поезії і взагалі в творчості.

Та, дякувати Богу, прийшов час плідної роботи як для мене, так і для 
студії. Поспішно монтуємо 4 та 5 число альманаху, де будуть видрукувані 
прозові і поетичні твори талановитих студійців. Тому до Вас уклінне 
прохання — надіслати до часопису те, що вважаєте за потрібне та кілька 
світлин.

Десь місяців шість тому я отримав повідомлення про пакунок з 
літературою, який мав отримати. Пакунок надійшов, але я його так і не 
отримав. Було щось наплутано з адресою та ще дала себе знати напрочуд 
живуча бюрократія. Як я не переконував службу доставки, що я є  
К. Маковійський, це не вдалося. І полетів пакунок туди, звідкіля прилетів, 
зі Сполучених Штатів. Знову прохання, якщо це можливо, надіслати дещо з 
літератури, яку охоче читатимуть студійці.

За цей час звільнили з роботи двох директорів шкіл: знайомого Вам 
М. Вензеля і В. Шевченка, з якими так приємно було спілкуватися.

Тепер про приємне. Люботин має свій герб. Тепер має і гімн на мої 
слова, який був виконаний на святкуванні Дня міста минулого року. Музику 
до нього написав люботинець Сергій Мякішев. Конкурс витримали гідно! 
Подробиці конкурсу, які Вас здивують, окремим листом.

Люботинці Вам зичать козацького здоров’я і того ж духу.

Завжди Ваш
Кость Маковійський
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21 липня 2011 року родина, близькі, численні 
друзі і вся українська громада, в останню путь провели 
багатолітнього директора школи українознавства в 
Пассейку Стефанію Квасовську. Майже на сто років 
проліг її життєвий шлях, сповнений постійною працею 
і любов’ю до родини, українських дітей, громади та 
України. До столітнього ювілею п. Стефанія не дійшла 
рівно чотири місяці, відійшовши в інший світ 11 липня 
2011р.

При цій сумній нагоді годиться коротко згадати її 
життєвий, шлях і діяльність.

Стефанія Квасовська народилась 11 листопада 
1911р. недалеко від Золочіва на Львівщині в свідомій 
українській сім’ї. Вчилась вона в Золочівській гімназії, 
директором якої був доктор Хмельовський. Була 
членом хору, створеного в гімназії, яким керував о. 
Побігушко.Одночасно п. Стефанія вчилась грати на 
скрипці у відомого музиканта Безкоровайного. В 
цьому вона досягла певних успіхів і під час художніх 
виступів грала на скрипці в складі оркестру. Крім 
того, п. Стефанія цікавилась малюванням. Малювала 
«для себе», «для душі», особливо любила малювати 
квіти. Цю любов вона зберегла протягом всього життя, 
в її квартирі до останнього часу можна було бачити 
картини, створені нею. На все життя вона зберегла 
любов до природи, до землі, біля її будинку постійно 
росли квіти, які нагадували їй про Україну. Закінчивши 
гімназію, п. Стефанія відразу ж почала працювати 
вчителем школи в с. Зозулях, на Львівщині. Обравши 
шлях учителя, вона ще не знала, що цей вибір 
зроблений на все життя, що все життя вона буде вчити 
і виховувати дітей. Напередодні війни п. Стефанія 
вийшла заміж, в неї народилась дочка Христина. 

ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ ДІТЯМ
Проте сімейне щастя тривало недовго, почалась війна, 
події якої розкидали сім’ю, змінили життя. Рятуючись 
від війни, п. Стефанія разом з тисячами таких же 
українців, змушена була взяти в руки найбільш 
необхідні речі і разом з хворою мамою, малою 
дитиною, вирушити на Захід, як виявилось, назавжди 
покинути рідну землю. Дорога на Захід молодої жінки 
з хворою мамою і малою дитиною була небезпечною 
і важкою. Поневіряючись, п. Стефанія зупинилась в 
с. Глибогори в Карпатах, де деякий час працювала 
вчителем у місцевій школі. Наближення лінії фронту 
змусило рухатись далі на Захід, шляхи привели 
сім’ю п. Стефанії до м. Цуфенгаузен в Німеччині, де 
в таборах збились тисячі таких як вона біженців. В 
таборі для переміщених осіб п. Стефанія перебувала 
до 1949р. В цьому році сім’я п. Стефанії одержала 
дозвіл виїхати до США. На кораблі разом з іншими 
біженцями, серед яких була давня подруга Люба 
Гірняк, 15 травня 1949р. сім’я п. Стефанії прибула до 
м. Бостон, де ступила на американську землю. Звідси 
прибулі були розселені в різні райони країни. Сім’я п. 
Стефанії опинилась в Пассейку, де зібралось чимало 
українців. Вона поселилась в невеликій квартирі 
на Гаймед Аве.,177. Щоб утримати квартиру, хвору 
маму, яка не могла вже ходити і малолітню дитину, п. 
Стефанія тяжко працювала протягом тижня.

Через деякий час, в 1950р. до Кліфтона прибув 
колишній отаман січових стрільців, один з керівних 
діячів ЗУНРу доктор Никифор Гірняк. Він зрозумів 
потребу в організації української школи в Пассейку 
і взявся за її створення. В кінці 1951 р. Н. Гірняк 
запропонував Стефаніїї Квасовській працювати 
вчителем школи. Погодившись, п. Стефанія почала 
працювати вчителем молодших клясів, включилась 
в життя громади. Никифор Гірняк був директором 
«Рідної школи» з 1951 до 1958 року, коли в зв’язку 
з хворобою змушений був залишити школу. 
Директором школи стала п. Стефанія Квасовська. 
Вона працювала на цій посаді до 2001 р. За ці роки 
школа переживала різні часи, але вона змінилась — 
зросла кількість учнів, їх число доходило до 250, 
школа поповнилась новими вчителями. Директор 
школи терпеливо підбирала кадри вчителів, зріс 
навчально-методичний рівень викладання. І сьогодні в 
школі зберігаються методичні розробки і матеріаяли, 
копії і зразки документів, підготовлених директором 
С. Квасовською. Дисциплінована, акуратна в 
роботі і відповідальна за справу, вимоглива до 
себе і до вчителів, вона не терпіла легковажного і 
безвідповідального ставлення до виконання своїх 
обов’язків, до школи в цілому. Директор вміла 
підтримувати дисципліну в школі, рішуче припиняла 
спроби втручань в навчальний процес школи. Те, що 
школа успішно діяла і розвивалась, українська громада 
завдячує самовідданій праці її директора.

Передавши школу новому директору, п. С. 
Квасовська продовжувала турбуватись і опікуватись 
нею. В 2001-2005 рр. вона працювала дорадником 
Шкільної Ради, надавала директору школи постійну 
методичну допомогу і практичні поради. Маючи 
величезний досвід роботи в школі, п. С. Квасовська 
вміла знайти єдино правильний вихід з будь-якої 
ситуації. Як дорадник, вона постійно відвідувала 
лекції вчителів з їх наступним детальним аналізом і 
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обговоренням, вчила вчителів як краще їх проводити, 
передавала їм свій досвід. 

Понад 30 років п. Стефанія була членом Управи 
Шкільної Ради, секретарем, директором канцелярії 
коли коловами Шкільної Ради були д-р Дражньовський 
та д-р Євген Федоренко, бездоганно виконуючи свої 
обов’язки. Вона була адміністратором вчительського 
семінару (від 1985 до 2005 року), який Шкільна Рада 
проводила на «Союзівці», турбувалась про слухачів 
семінару, забезпечуючи їм належні побутові умови, 
сприяючи його успішній роботі.

Крім своєї професійної праці п. Стефанія 
Квасовська протягом багатьох років приймала 
активну участь в житті української громади. Особливу 
увагу звертала на проведення виховних заходів 
Пласту. З нагоди 50-ліття святкування Пласту в 
Пассейку п. Стефанія Квасовська була відзначена 
найвищою відзнакою «Вічний вогонь». Також 
плідно і самовіддано п. Стефанія працювала в Союзі 
Українських Жінок. В травні 2001 р. на черговій 
Конвенції Союзу С. Квасовська була нагороджена 
Почесною Грамотою Союзу за 50-літню працю в цій 
організації.

Вона належала до покоління, яке формувало свій 
національний і громадський світогляд у важкий для 
України і українського народу післявоєнний період. 
Відірвана від своєї землі, вона знайшла своє місце в 
боротьбі за Україну і протягом всього життя  давала 
учням школи знання про Україну, вчила їх любити 
свою Батьківщину. Своєю працею вона боролась за 
утвердження незалежної України, вважала це своїм 
обов’язком.

Завжди зосереджена, добра, з легким гумором, 
привітна і справедлива до своїх колег і взагалі до 
людей. Людина великої скромности, вона на любила 
говорити про свої проблеми і негаразди. Своїм 
ставленням до людей П. Стефанія викликала до себе 
довір’я і повагу як людини чесної, надійної, людини 
без фальші.

Для нас — її колег, друзів, всіх, хто її знав, такою 
вона завжди і залишиться.

Дирекція, вчителі школи українознавства в 
Пассейку, учні, колишні випускники школи, друзі, 
вся українська громада Пассейку, Кліфтона і околиць, 
всі, хто знав її — висловлюють своєму Директору, 
Вчителю, Вихователю, Другу свою любов, пошану, 
повагу і визнання її заслуг перед громадою, а її рідним 
— глибоке співчуття в зв’язку з утратою.

Нехай пухом буде їй далека від України земля 
Оклахоми.

Володимир Кривоніс
Шкільна Рада

Христя Квасовська-Кравців

СПОМИНАЮ МАМУ – 
СТЕФАНІЮ КВАСОВСЬКУ

Моя мама Стефанія народилася коло Бродів. Її 
мама була учителькою, а батько, Павло Околіта, був 
капітаном австрійської армії за часів Франц Йосифа 
і підчас Першої Світової Війни. Дитячі роки мама 
перевела у Відні.  По війні виростала у Золочові де 

закінчила ґімназію. Рівночасно любила музику і 
вчилася грати на скрипці. Була ученицею професора 
Безкоровайного і грала в орхестрі під його проводом. 
Вищу освіту і учительський семинар осягнула у Львові.

Учителювала від ранних літ. В 1939-ім році, як 
Галичину зайняв Совєтський Союз, ми мусіли втікати 
на Зозулі, село недалеко Золочова. Там мама вчила, 
помагала селянам, а вони нераз її переховували як 
була небезпека. Пізніше, коли Рядянська влада трошки 
уміркувалася, мама з ішими учителями брала участь 
у пропаґандивних подорожах до Києва і на східну 
Україну де показували їм штучно улаштовані колгоспи 
з ріжним добром. Хоч як вони були пильновані, мамі 
вдалося побачити жорстоку реальність нашого народу.

У сорок першім році, як прийшли німці, якийсь 
час було більше свободи. Але, як знова зближався 
Совєтський фронт у роках 1943-44, ми відїхали на 
захід. Ми жили короткий час в Карпатах де мама 
продовжувала свою працю. Памятаю великий 
шкільний будинок побіч великго ставу і дуже гарного 
городу.  Але тоді знова прийшлося втікати. Їхали ми 
через Чехословаччину де нас захопив фронт і тяжкі 
бої. З помічею добрих людей ми прибули до Авґзбурґу 
в Німеччині при кінці війни. Там наші добрі знайомі, 
родина отця Микитина, взяли нас до Ґерлінґену де 
мама знова вчила якийсь час.

Звідтам ми з родиною отця Микитина переїхали 
до Цуфенгавзен біля Штутґарту. Там ми жили у 
післявоєннім таборі де мама була директоркою школи 
до 1949го року.

Опісля ми виїхали до Америки.  По короткім 
побуті в Ню Йорку ми переїхали до Пасайку в Ню 
Джерзі.  Там мама з великим замилуванням спершу 
учителювала а пізніше довгий час була директоркою 
школи українознавства.

Я маму завжди памятаю як учительку.  Це було її 
покликання.  Любила наш нарід і його дітей.  Тішилася 
їх успіхами і старалася передати їм любов до рідної 
землі.
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В липні 2011 прийшла вістка, що в місті 
Гартфорд, штаті Конектикут помер відомий українець 
Олександер Пришляк.

У Шкільний Раді ми знали інженера Пришляка. 
Довгі роки: він був заступник голови др. Євгена 
Федоренка та відповідальним за приготовлення 
матуральних іспитів.

Інж. Пришляк був активним в українськім 
шкільництві в Гартфорді від 1961 року. До 1987 він 
вчив спів, мову, історію та географію тут. Він був 
директором школи в 1969-1978, 1980-1987 та в 1988-89 
роках, а від 1988 до 2003 був педагогічним дорадником 
для шкіл в регіоні Нової Англії.

Пан Пришляк брав участь в учительських 
конференціях та співпрацював з Управою Шкільної 
Ради. В школі він провадив шкільним хором та 
церковним хором святого Михайла в Гартфорді понад 
50 років.

В останні роки він давав курси в колегії св. 
Василія в Стемфорді, Конектікут для студентів та 
семинаристів.

Його турбувала доля української церкви. Тому 
він очолював Українське Патріярхальне Товариство 
впродовж 22 роки. Товариство видавало журнал 
«Патриярхат» та пропагувала ідеї Патріярха Йосипа 
Слілого, що структура Української Католицької Церкви 
має бути завершена патриярхом, а не тільки Верховним 

ОЛЕКСАНДЕР ПРИШЛЯК
(1924-2011)

Архиєпископом. Вони писали звернення до Риму, до 
Папи Римського, різних кардиналив поширюючи цю 
ідею.

Сам Олександер Пришляк народився в селі 
Заставше Тернопільської области 30.8.1924 року. 
Батьки — Петро і Ольга (Дідурак). Закінчив гімназію 
в 1942, вступив в ряди Української Дивізії Галичина і 
перебув там до кінця війни.

Одружився з Анною Гресько в 1948 — мали троє 
дітей.

До США приїхав в 1950 році і жив рік в Огайо а 
від 1952 в штаті Конектикут. Тут жив у місті Гартфорд 
та в передмісті Вестерфілд дотепер.

Освіту інженера-механіка отримав в США та 
працював в Pratt and Whitney Machine Tools, West 
Hartford, де виробляли двигуни для літаків. Опісля як 
головний інженер — в Pneumo Precision, Keene, New 
Hampshire. Відійшов на пенсію в 1986.

Належав до Українського Товариства Інженерів 
та до Наукового Товариства ім. Шевченка. Помер на 86 
році життя — похований у Вестерфельді.

ВІЧНАЯ ПАМЯТЬ

Юрій Гаєцький
Шкільна Рада



Ой діброво — темний гаю!
Тебе одягає
Тричі на рік... Багатого
Собі батька маєш.
Раз укриє тебе рясно
Зеленим покровом,—
Аж сам собі дивується
На свою діброву...
Надивившись на доненьку
Любу, молодую,
Возьме її та й огорне
В ризу золотую
І сповиє дорогою
Білою габою,—
Та й спать ляже, втомившися
Турбою такою.

15 січня 1860,
СПб

Тарас Шевченко

* * *



Історичний атлас України, для 8-ї кл.....................................................
Історичний атлас України, для 9-ї кл...................................................
Історичний атлас України, для 10-11 кл................................................
Мірчук, І. Українська культура, ч. І, 2004..............................................  
Мірчук, І. Українська культура, ч. II, 2008.............................................
Трипільці — наші предки..., 2008, 40 стор.............................................

ГЕОГРАФІЯ

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

ШКІЛЬНА ЛЕКТУРА

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

МАТЕРІЯЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ 
                                         (конспекти викладів)

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

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСІБНИКИ

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

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