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110 років від дня народження 
Оксани Лятуринської

ОКСАНА ЛЯТУРИНСЬКА народилася 1 люто-
го 1902 р. на хуторі коло Вишневця на Волині. Як 
колись Лесю Українку, чарувала її краса й таємни-
чість волинської природи і залишила глибокий вплив 
на її поетичній вдачі. До гімназії ходила Оксана в 
Крем’янці, де будила подив учителів, через свою 

многогранну талановитість. Лятуринська зачала ма-
лювати, ліпити малі фіґурки і писати вірші в ранній 
молодости. В 1919 р. померла її добра мати, залиша-
ючи її під опікою деспотичного батька: життя стало 
нестерпним і Оксана зимою втекла з хати до Німеч-
чини, а опісля нелегально переїхала до Праги (Че-
хословаччина). Без родини й засобів до життя, Окса-
на все-таки знаходить свою життєву дорогу. В Празі 
в той час було найбільше скупчення української інте-
легенції й літературно-художнього світу. Після пер-
шої світової війни й українських визвольних змагань 
подалася туди перша хвиля української політичної 
еміграції. Молоденька дівчина знайшлася в політич-
ному й культурному світі, який поміг їй оформити 
свій світогляд і культивувати свої природні таланти. 
Оксана закінчує в Празі гімназію і поступає на Кар-
ловий Університет, де студіює гуманістичні науки, 
філологію, літературу, історію й мистецтво.

Згодом Лятуринська поступає до Високої Мис-
тецько-Промислової Школи яку закінчує блискуче,   
з двома преміями за успіх. Її спеціалізація — скуль-
птура. З початком тридцятих років Лятуринська мала 
вже ім’я малярки й скульпторки: високого рівня. Ля-
туринська не занедбувала свого поетичного таланту, 
друкуючи свої вірші в літературних журналах. Перша 
збірка її поезій «Гусла» вийшла в Празі 1938 р. Там 
же в 1941 р. вийшла друга збірка «Княжа Емаль». 
Збірка оповідань для дітей «Материнки» вийшла в  
1946 р. в Европі. В тому часі Лятуринська виїзджає з 
Праги і починає свій гіркий емігрантський маршрут 
через транзитні табори в Німеччині до землі Вашінґ-
тона. В 1955 р. виходить у Вінніпегу другим видан-
ням «Княжа Емаль», в яку включено теж збірку «Ве-
селка». Збірка віршів, для дітей «Бедрик» вийшла 
1956 р у Вінніпегу. Завдяки старанням Оксани Со-
ловей вийшло посмертне видання «Ягілка» (Вінніпег 
1971). Накладом ОУК в Торонто вийшли в 1983 р. 
«Зібрані Твори» О. Лятуринської, які включали  всі  
попередні  збірки  і нові ще недруковані досі поеми. 
В 1986 р. вийшла в Торонто збірка писанок і велико-
дньо-весняних поезій О. Лятуринської «Великодній    
Передзвін» старанням місцевого Відділу Організації   
Українок Канади.

Оксана Лятуринська закінчила свій життєвий 
шлях в червні 1970 р. в Мінеаполіс, ЗСА, оставивши 
нам свою багату літературну й мистецьку спадщину. 
Її попіл спочиває на цвинтарі-заповіднику в Бавнд-
Брук, Ню Джерсі.
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Науково-просвітницька
діяльність
та педагогічна спадщина 
Едварда Жарського
Ірина Кізин

В останні роки в Україні посилилась увага до на-
уково-педагогічного знання, відображеного у працях 
педагогів та діячів української культури в діяспорі. Це 
обумовлено необхідністю відтворити цілісний культур-
но-історичний процес розвитку української національ-
ної педагогіки, включивши до її скарбниці наукові, про-
світницькі, педагогічні ідеї педагогів у т. зв. материковій 
Україні та за її межами, минулого і сьогодення. Інтерес 
до педагогічних поглядів Е. Жарського у період, коли в 
історії української педагогіки реконструюється цілісна 
модель української системи національного виховання, 
відроджується і впроваджується у практику національна 
виховна традиція.

Одним із творців національної педагогіки є просві-
титель і педагог Едвард-Андрій Жарський (1906–2003). 
Життя і педагогічно-просвітницька діяльність Е.-А. Жар-
ського пов’язані з основними ідеями та тенденціями роз-
витку української галицької педагогіки першої половини 
ХХ ст., які у другій половині ХХ ст. були перенесені в 
діяспору — на терени розвитку української педагогіки 
та освіти. Такими тенденціями є: 1) засвоєння світової 
клясичної педагогічної спадщини; 2) впровадження у 
життя основних ідей світової реформаторської педагогі-
ки; 3) зв’язок освіти та виховання з українською націо-
нальною ідеєю, в основу якої було покладено збережен-
ня і розвиток етнокультурної самобутності українців в 
умовах колонізації земель України та обґрунтування по-
треб українців у національному вихованні з визначенням 
шляхів і засобів його здійснення. Це означає необхідність 

Ірина Кізин закінчила у 2004 році Дрогобицький державний педагогічний університет 
імені Івана Франка. Нині закінчує аспірантуру, завершує роботу над науковим 
дослідженням з історії педагогіки, що стосується науково-просвітницької діяльності 
та педагогічної спадщини Е. Жарського. Пропонована стаття є частиною кандидатської 
дисертації.
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вивчати науково-просвітницьку діяльність та демокра-
тичні педагогічні ідеї Е. Жарського у контексті світо-
вої реформаторської педагогіки ХХ ст. 

До проблеми вивчення історії освіти та вихо-
вання у Галичині у першій половині ХХ ст. зверта-
лися українські педагоги Караманов О.1, Кемінь Г.2, 
Кравець В.3, Ступарик Б.4, Чепіль М.5 та ряд інших. 
Ними розглянуто регіональні особливості галиць-
кої педагогіки в її культурно-історичному розвитку 
в контексті української національної та світової пе-
дагогіки, у відповідності до її реформаторських тен-
денцій кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.. Менш 
розробленою є проблема педагогічної спадщини укра-
їнської діяспори, зокрема Західної. Загальну харак-
теристику розвитку освіти у діяспорі дано у працях 
Андрущенка В.6, Кононенка П.7, Сухомлинської О.8, 
Усатенко Т.9; педагогічну спадщину окремих діячів 
української діяспори вивчали Вишневський О.10, Ко-
ноненко П.7, Левківський М.11, Онкович А.12,  Щер-
бань П.13, Фіцула М.14. Постать Е. Жарського, значен-
ня його культуротворчої просвітницької діяльности 
опосередковано вивчали: Брода М.15 — у дослідженні 
проблеми виховання самостійності у навчанні учнів 
основної загальноосвітньої школи (другої половини 

1 Караманов О. В. Поширення ідей реформаторської педагогіки у 
Східній Галичині // Рідна школа. — 2006. — № 4.
2 Кемінь Г. Теорія і практика «нового виховання» у 
західноєвропейській педагогіці (кінець ХІХ — середина ХХ ст.). — 
Дрогобич: Коло, 2004.
3 Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка ХХ століття. — 
Тернопіль: Обласне книжково-журнальне видавництво «Тернопіль», 
1996.
4 Ступарик Б.М. Національна школа: витоки, становлення: навчально-
метод. посібник.  — К.: ІЗМН, 1998.
5 Чепіль М. М. Теорія і практика формування національної свідомості 
дітей та молоді Галичини /друга половина ХІХ — перша третина ХХ 
століття: монографія. — Дрогобич: Відродження, 2001.
6 Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку вищої освіти України 
на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу) // Вища освіта 
України. — 2001. — № 1.
7 Кононенко П.П. Однодумність світового українства // 
Українознавство. — 2006. — № 3.
8 Сухомлинська О. В. Історія педагогіки як наука // Енциклопедія 
освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень. — К.: 
Юрінком Інтер, 2008.
9 Усатенко Т. П. Українська національна школа: минуле і майбутнє: 
українознавчий вимір. — К.: Наукова думка, 2003.
10 Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української 
педагогіки: посібник для студентів вищих навчальних закладів. — 
Дрогобич: Коло, 2003.
11 Левківський М. В. Історія педагогіки: підручник. — К.: Центр 
навчальної літератури, 2003.
12 Онкович А. Формування професійної компетентності вчителів 
української діаспори США засобами педагогічної періодики. — 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук: Спеціальність 13.00.04 — теорія та методика професійної 
освіти. — Київ, 2004.
13 Щербань П. М. Прикладна педагогіка: навчальний посібник. — К.: 
Вища школа, 2002.
14 Фіцула М. М. Педагогіка: навчальний посібник. Видання 2-ге, 
виправлене, доповнене. — К.: Академвидав, 2005.
15 Брода М. Виховання самостійності особистості: історія, теорія і 
практика: Навчально-методичний посібник. — Дрогобич: Редакційно-
видавничий відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2006.

ХХ століття); Вацеба О.16 — у дослідженні проблем 
фізичного виховання і спорту української молоді в ми-
нулому і сьогоденні; Онкович А.12 — у контексті ді-
яльності Шкільної Ради та часопису «Рідна Школа»;  
Трофим’як Б.17 — у межах вивчення історичної про-
блеми ролі і значення гімнастично-спортивних органі-
зацій у національно-визвольному русі Галичини другої 
половини ХІХ — першої половини ХХ ст.. Однак, на-
уково-просвітницька педагогічна діяльність та ідеї Е. 
Жарського не були в Україні предметом окремого істо-
рико-педагогічного дослідження, не систематизовано 
педагогічні ідеї Е. Жарського та не визначено перспек-
тиву їх використання у сьогоденні. Саме це обумовило 
актуальність і вибір теми нашого дослідження.

Метою дослідження є концептуальний виклад пе-
дагогічних ідей Едварда Жарського у перспективі їх 
використання у сучасних умовах, відтворення  моделі 
науково-просвітницької діяльности педагога.

Наукова діяльність та педагогічні ідеї Е. Жар-
ського упродовж усього життя мали просвітницький 
характер, сприяли популяризації передових ідей світо-
вої педагогіки (зокрема реформаторської) у контексті 
української, а також розбудові української національ-
ної системи виховання.

Науково-просвітницька та науково-педагогічна 
діяльність Е. Жарського як українського вченого та пе-
дагога розвивалася протягом галицького (львівського 
— до 1944 р.) та еміґраційного (з 1944 — Словаччи-
на, Німеччина та ін.; з 1950 — США) періодів. Жит-
тя і науково-просвітницька діяльність Е. Жарського у 
галицький (львівський) період здійснювалася в умо-
вах колоніяльної залежності та культурно-політично-
го впливу метрополії (у різні періоди — це  Польща, 
Австро-Угорщина, Радянський Союз), а в еміґрації 
(у США) пов’язані з соціо-культурними обставинами 
розвитку української культури, зокрема педагогіки, в 
Україні та українській Західній діяспорі.

Основою, провідною метою і завданням науко-
во-педагогічної діяльности Е.Жарського було висвіт-
лення ідей «нового виховання» (експериментальної 
чи реформаторської педагогіки) у контексті світової 
та української історії. У межах цієї мети визначає-
мо предметне коло науково-педагогічної діяльності 
Е.Жарського: виховання у системі стосунків: держава 
і освіта, особистість і держава; аналіз і схвалення «но-
вих течій» у вихованні; аналіз і критика авторитарної, 
«традиційної» педагогіки; встановлення спільних рис 
у «педагогіці культури» та теорії національного ви-
ховання; пріоритетність національного виховання над 
класовим і державницьким; обґрунтування мети і за-
вдань національного виховання.

16 Український спортивний покажчик книжкових видань з фізичного 
виховання та спорту в Україні (1922-1941 / укладач та автор 
передмови О. Вацеба; наук. ред. Б. Якимович. — Львів: Видавничий 
центр ЛНУ ім. І. Франка, 2002. — 120 с., іл. — (Укр. біобібліографія. 
Нова серія; Ч.6)
17 Трофим’як Б. Є. Гімнастично-спортивні організації в національно-
визвольному русі Галичини (друга половина ХІХ ст. — перша 
половина ХХ ст.): монографія. — Львів, 2003.
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Вагомою є освітньо-організаційної діяльність  
Е. Жарського, про що свідчать посади, які обіймав 
український педагог у освітньому просторі україн-
ської діяспори: з 1953 року член-засновник, перший 
голова (1953-1954рр.) Шкільної Ради при Україн-
ському Конґресовому Комітеті Америки (УККА), 
директор Педагогічного Інституту Українознав-
ства (Педагогічний факультет Університету Укра-
їнознавства НТШ спільно з філією УВУ), голо-
ва Координаційної Виховно-Освітньої Ради при 
СКВУ; вдруге обов’язки голови Шкільної ради  
А.-Е. Жарський виконував у 1961-1977 роках. В 
еміґрації як Голова  Шкільної Ради Е. Жарський ініці-
ює вирішення ряду питань культурно-просвітницького 
характеру, що становить зміст освітньо-організаційної 
діяльності педагога: видавнича справа, організація 
періодичних педагогічних видань, організація ефек-
тивної освітньо-виховної практики, робота з кадра-
ми. Освітньо-організаційну діяльність Е. Жарського 
можна назвати управлінською, вона значною мірою 
пов’язана з посадами, які обіймав педагог.

Про соціально-культурні умови становлення 
української освіти у діяспорі свого часу говорив сам 
Е. Жарський — засновник Шкільної Ради. Він ствер-
джував, що «створення Шкільної Ради при УККА, як 
центрального надрядного тіла українського шкільни-
цтва, у 1953 р. не було чимось новим на місцевому 
терені. Шкільна Рада продовжувала лише працю, що 
її започаткували піонери українського шкільництва у 
«пелюшкових роках нашої еміґрації»18.

Контекст науково-просвітницької діяльності та 
педагогічних поглядів Едварда Жарського визначають 
демократичні перетворення у сфері освіти, а саме ідеї 
реформаторської педагогіки, напрямами якої були: пе-
дагогіка позитивізму, теорія вільного виховання, екс-
периментальна педагогіка і психологія, педагогіка дії, 
теорія трудової школи та громадського виховання, те-
орія нових шкіл та нового виховання, педагогіка праг-
матизму (прогресивізму), педагогіка культури.

Е. Жарському найбільш близькі ідеї педагогіки 
культури: «педагогіка культури на свій лад підходить 
до педагогічного процесу і в характерний для себе спо-
сіб розв’язує проблему виховуючого навчання. Педа-
гогіка культури відрізняє два способи мислення: один 
— переживання вартості, другий — для пізнання речі. 
Для педагогіки культури вивчення є неначе б то тільки 
певною сторінкою поняття «формування». Навчання 
має лише допоміжну функцію у пізнаванні матеріяль-
ної сторінки дібр (цінностей — прим. І. К.) культури; 
процес формування — переживання вартостей, пови-
нностей, норм і дії — лежить вже поза навчанням і ви-
вченням. Молодь сама має їх переживати, признавати 
та засвоювати. Є це своєрідне самовиховання гума-
ністичного характеру, що сильно відрізняє педагогіку 
культури від натуралістичного утилітаризму. Як мету 
педагогічного процесу педагогіка культури висунула 
18 Жарський Е. Перше тридцятиріччя Шкільної Ради 1953-1983 // 
П’ятдесятиріччя Шкільної Ради при Українському конгресовому 
комітеті. — Нью-Йорк, 2003. — С. 46-52. 

поняття особистості в розумінні гармонійної й індиві-
дуальної структури»19.

Слід зазначити, що ідеї педагогіки культури як 
напряму реформаторської педагогіки знайшли при-
хильників і набули поширення у середовищі галиць-
ких педагогів першої половини ХХ століття, де фор-
мувалася педагогічна професійність Е. Жарського, а 
також вони не втратили своєї актуальності і сьогодні.

На Першому українському педагогічному конґре-
сі (Львів, 1935) було виголошено доповідь Я. Кузьміва 
«Напрямні національного виховання», яка увійшла у 
матеріяли конґресу і в якій визначено людинотворчий 
та культуротворчий зміст національного виховання. 
Вказуючи на здобутки «нового виховання», автор за-
значає, що «в новітніх часах більше признання здо-
буває собі напрямок, знаний під назвою «педагогіка 
культури». Педагог розуміє під поняттям культури 
«не готові вже витворені культурні вартості, але ско-
ріш духовний процес», що базується і зорієнтований 
на такі культурні вартості, як: звичаї, мораль, релігія, 
мистецтво, наука, мова, господарські вартості, літера-
тура тощо, і визначає завдання виховання «ввести ди-
тину у світ культурних вартостей», трактуючи їх не як 
готовий факт, а як безупинний процес. Тільки за таких 
умов, зазначає Я. Кузьмів, виховання стане культурою 
одиниці, причому «у відношенні до одиниці завдання 
виховання ніколи не може бути вповні закінчене, по-
дібно як у відношенні до народу ніколи не може бути 
закінчене завдання культури». А це визначає завдання 
так виховувати, щоб діти були не пасивними «сприй-
мачами, але і творцями більш вдосконалених, а то й 
нових культурних вартостей».

Я. Кузьмів переконаний, що коли не знатимемо 
себе самих та не матимемо основної науки про себе 
самих, то годі буде думати про удачність національно-
го виховання», яке у процесі виховання можна досягти 
інтеґрацією історії, географії, мистецтва, літератури, 
економіки, статистики, психології, філософії20.

У педагогічній спадщині Е. Жарського зустрічає-
мо посилання на праці провідних філософів, психоло-
гів, педагогів (Г. Ващенко, Й. Ф. Гербарт, Б. Грінченко, 
Дж. Дьюї, Я. А. Коменський, Й. Г. Песталоцці, В. Рат-
ке, Е.Клапаред, Г. Кершенштейнер, М. Монтессорі, О. 
Декролі, Е. Дюркгейм, П. Наторп, Й. Гербарт, Г. Ша-
рельман, Д. Рескін, Е. Кей) та висвітлення їхніх науко-
во-педагогічних поглядів. Е. Жарський визначає при 
цьому національно-культурну специфіку українського 
виховання, врахування якої важливе для впровадження 
досвіду «нового» виховання на українських теренах — 
і в Галичині, і в діяспорі.

Сформоване дидактичне мислення Е. Жарського 
дозволило критично оцінити окремі теорії, зокрема 
традиційного, гербартівського, виховання; детально 
проаналізувати напрями експериментальної (реформа-
19 Жарський Е. Історія виховання / Е.Жарський // Мандрівець. — № 1 
(2). — 1994. — С.36-37.
20 Кузьмів Я. Напрямні національного виховання // Перший Укр. Пед. 
Конґр. [2-3 листопада 1935р., Львів] / Львів: Накладом товариства 
«Рідна школа», 1938. — 252 с. — С. 191-194.
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торської) педагогіки; розробити нові особистісно зорі-
єнтовані підходи (на основі системного, діяльнісного, 
культурологічного, аксіологічного) до проблеми наці-
онального виховання в іноетнічному оточенні україн-
ської молоді (у діяспорі).

У складних умовах полікультурного оточення чу-
жини для Е. Жарського питанню національного вихо-
вання молоді через навчання у школах українознавства 
надавалося націотворчого значення, оскільки україн-
ська громада поза межами України ніколи не тракту-
валася ним відокремлено від української нації. Про-
блему національного виховання української молоді в 
іноетнічному оточенні Е. Жарський називає «віталь-
ною (життєво необхідною — прим. І. К.) проблемою» 
— проблемою буття і росту української спільноти, яка 
пов’язана з питанням «бути чи не бути» українській 
нації серед інших народів світу.

Науково-дослідницька праця Е. Жарського 
пов’язана, перш за все, з проблемами дидактики, які 
розкриті ним у аналізі дидактичних теорій. Йдеться 
також про методику викладання рідної мови, геогра-
фії рідного краю — України, фізичного виховання. 
Встановлено, що серед усіх напрямів виховання Е. 
Жарський особливої ваги надає фізичному вихованню, 
мету, значення і зміст якого розглядає у контексті мети 
національного виховання. Домінуючим методом у ви-
ховній роботі Е. Жарський називає особистісний під-
хід до виховання, зосередження зусиль вихователя на 
особистісному світі дитини, вихованні самостійності 
та здатності до самовиховання.

Е. Жарський в одній із директивних публікацій на 
сторінках «Рідної школи» так формулює мету і завдан-
ня шкіл українознавства: «не залишити ні одної дити-
ни поза мурами школи українознавства, пам’ятаючи, 
що школа українознавства виховує майбутнього чле-
на української громади, майбутнього члена своєї на-
ції, виховує в них моральні чесноти, любов до рідної 
мови, свого народу, віри, історії й культури, традицій, 
народньої творчости та Батьківщини»21.

У промові на відкритті Першої Світової Вихов-
но-Освітньої Сесії тогочасний голова Шкільної Ради 
Е. Жарський визначає основне завдання системи осві-
ти в контексті завдань історичного буття української 
еміґрації: «Як задержати цю нашу національну молодь 
в наших національних рядах, так з огляду на потреби 
нинішнього чи завтрішнього дня, а ще більше з огляду 
на потреби в загально українському розумінні і інтересі 
і в предвиджуванні, може уже і недалекої майбутности. 
— Питання це,— це не що інше, як проблема вихован-
ня нашої молоді в національному, українському дусі»22.  
Е. Жарський висловлює занепокоєння тим, що укра-
їнська молодь в умовах економічно розвиненого праг-
матично налаштованого американського та західноєв-
ропейського суспільства «обертається серед матерія-
21  Жарський Е. Обіжник Шкільної Ради. Ч. 2. — 1965/1966 // 
Рідна школа: Бюлетень Централі шкіл українознавства «Шкільна 
Рада» УККА, Об’єднання українських педагогів Канади, Централі 
спонсорів «Рідна школа», ОК Централі «Учительських громад». — 
Нью-Йорк — Торонто — Детройт. — Ч. 7 . —1965.— С.1 

лістично настроєних кругів, для яких виміром усяких 
вартостей є матеріяльний добробут»22.

Розуміючи відмінності цивілізаційного і менталь-
ного рівнів традиційного українського і західноєвро-
пейського, американського, суспільства, Е. Жарський 
акцентує увагу педагогів діяспори на розвиток духо-
вності української молоді: «Невжеж не є завданням 
виховання, добути наверх з душі молодої людини і за-
кріпити в ній ці ідеалістичні почування, наставлення, 
побудження, з якими людина приходить на світ і які в 
нашому національному житті відігравали і відіграва-
тимуть велику, керівну ролю»23.

Визначення мети і завдань виховання є ключовим  
компонентом моделі процесу виховання. З’ясування 
мети і завдань освіти у педагогічній спадщині Е. Жар-
ського дозволили відтворити модель процесу вихован-
ня у виховній системі української діяспори (за Е. Жар-
ським) і порівняти її із сучасною.

Сучасна система освіти в Україні є державним 
інструментом реалізації  конституційного права гро-
мадян України на освіту, а саме — доступности і без-
оплатности дошкільної, повної загальної середньої, 
професійно-технічної, вищої освіти в державних і 
комунальних навчальних закладах; розвитку дошкіль-
ної, повної загальної середньої, позашкільної, профе-
сійно-технічної, вищої і післядипломної освіти; різ-
них форм навчання; надання державних стипендій та 
пільг учням і студентам (ст. 53 Конституції України). 
До системи освіти також відносять органи управління 
освітою та наукові установи, що належать до відом-
ства державних чи місцевих органів управління осві-
тою та інших суб’єктів освітньої системи24.

Специфіка розвитку і функціонування системи 
освіти у сучасній Україні відображена і передбачена 
рядом директивних документів, які відображають дер-
жавну освітню політику: Державна національна про-
грама «Освіта» (Україна ХХІ століття) (1993), Осно-
вний Закон (1996, 2004), Закон України «Про освіту» 
(1996), «Про професійно-технічну освіту» (1998), «Про 
загальну середню освіту» (1999), «Про позашкільну 
освіту» (2000), «Про дошкільну освіту» (2001), «Про 
вищу освіту» (2002), Концепція громадянського вихо-
вання особистості в умовах розвитку української дер-
жавності (проект) (2000), Концепція  загальної серед-
ньої освіти (12-річна школа) (2002) та ін.

У процесі обговорення на Парламентських слу-
ханнях перспективи запровадження 12-річної загаль-
ної середньої освіти в Україні було визначено основні 
проблеми у ЗОШ та шляхи їх подолання. Зазначено, 
що загальній середній освіті належить унікальна роля 
у системі безперервної освіти, адже лише шкільне на-
вчання є загальноосвітнім, довготривалим (охоплює 
22 Жарський Е. Світова виховно-освітня сесія //Рідна школа: Бюлетень 
Шкільної Ради УККА. — Нью-Йорк. — Ч. 5 (17). — 1967.— С. 1
23 Жарський Е. Світова виховно-освітня сесія //Рідна школа: Бюлетень 
Шкільної Ради УККА. — Нью-Йорк. — Ч. 5 (17). — 1967.— С. 1
24 Маноха І. П. Система освіти в Україні // Енциклопедія освіти. — 
Акад. пед. наук України; головний ред.. В.Г.Кремень. — К.: Юрінком 

Інтер, 2008. — С. 818. 
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три вікові періоди) і обов’язковим для подальшого 
одержання професійної кваліфікації. Встановлено 
основні завдання щодо розвитку шкільної освіти на  
2010/2011 роки:

1. Реформування дошкільної освіти. Прийняття 
відповідної Державної програми на 2011-2017 роки. 

2. Поліпшення якости змісту освіти: збалансу-
вання навчальних плянів; спрощення навчальних про-
грам; розвантаження від зайвої інформації підручни-
ків тощо. Повне забезпечення школярів якісною на-
вчальною літературою.

3. Оптимізація мережі навчальних закладів із ура-
хуванням демографічних, економічних і соціяльних 
перспектив розвитку кожної адміністративно-терито-
ріяльної одиниці; створення та розгалуження мережі 
освітніх округів; забезпечення підготовки переходу на 
профільне навчання.

4. Запровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у навчальний процес, удосконалення сис-
теми оцінювання навчальних досягнень учнів.

5. Реформування системи підготовки педагогіч-
них кадрів, використання інноваційних методик.

6. Підвищення соціального статусу вчителя у 
суспільстві, забезпечення морального і матеріяльно-
го заохочення педагогічних працівників, підвищення 
соціяльного захисту учасників навчально-виховного 
процесу25.

Як вказано у підсумкових матеріялах парламент-
ських слухань з питань освіти, на сьогодні першочер-
говою є проблема узгодження цілей особистісно орієн-
тованої освіти із стандартизацією змісту, зокрема, те-
оретичного і експериментального досліджень. Це ви-
магає включення до змісту освітніх галузей «надпред-
метних» умінь, які характеризують розвиток школяра 
як суб’єкта пізнавальної діяльності засобами галузі. 
Для цього необхідно врахувати пізнавальні можливос-
ті дітей кожної вікової групи, базові потреби мікро-
вікових періодів розвитку (тут необхідні комплексні 
дослідження з психологами) у досягненні оптимізації 
обсягів і складності матеріялу. У розробленні змісту 
має домінувати не «всезнаючий» дорослий і не знання 
всього, що, з погляду попереднього покоління і сучас-
ного методиста, є важливим та обов’язковим, а реаль-
ні діти ХХІ століття. Неадекватна оцінка актуальних і 
перспективних можливостей і потреб учнів кожної ві-
кової групи зумовлює «дидактичний енциклопедизм» 
шкільного змісту, уявлення про нього як завершену 
систему, знижує мотивацію учіння26.

Освіта повинна реагувати на вимоги, зумовлені 
цивілізаційними змінами, які постали перед сучасною 
людиною. По-перше, говорить В. Кремень, в Україні 
треба утвердити суспільство знань, оскільки сучасна 
цивілізація — це інноваційний тип прогресу, який ста-
вить перед людиною вимогу навчатися упродовж жит-
тя, виробляти уміння, навички і мати потребу у цьому. 
25 Парламентські слухання «Запровадження 12-річної загальної 
середньої освіти в Україні: проблеми та шляхи їх подолання» / за заг. 
ред. Є.В. Краснякова. — К.: Парламентське вид-во, 2010. — C. 106.
26 Там само — С. 113-114

У цій ситуації освіта повинна формувати «знаннєву 
людину», для якої знання є методологічною основою 
життя і діяльності. По-друге, головне завдання осві-
ти — залишити в минулому авторитарну, репресивну 
педагогіку і перейти до педагогіки толерантності, від 
суб’єктно-об’єктних відносин між учителем і учнем, 
професором і студентом, до суб’єктно-суб’єктних, де 
обидві сторони є активними і діяльними. По-третє, 
освіта і виховання мають бути максимально наближені 
до запитів конкретної дитини, її здібностей і сутності. 
Таке бачення вимагає змін у середній освіті: старша 
школа повинна стати профільною, відокремленою від 
базової, спеціялізованою, де діти навчалися б відпо-
відно до своїх талантів і планів. По-четверте, шляхом 
інформатизації та комп’ютеризації процесу виховання 
освіта повинна підготувати людину до нових, часто 
принципово інших технологій. По-п’яте, освіта пови-
нна формувати всебічну людину (належна світоглядна 
підготовка, знання мов), здатну жити та успішно пра-
цювати в глобальному просторі. По-шосте, корективи 
у системі цінностей, які вносить сучасна цивілізація: 
вчити дитину бути успішною за рахунок своєї праці (в 
теперішньому і майбутньому); патріотизм, національ-
на єдність як здатність до конкуренції людини в спіль-
ноті в умовах глобалізації. Таким чином, як стверджує 
В.Кремень, під впливом цивілізаційних трансформа-
цій в освіті відбуваються такі зміни: активне форму-
вання глобального освітнього простору; інтернаціона-
лізація — процес входження національних освітніх ін-
ституцій в глобальний освітній простір; інноваційний 
характер діяльності освітніх інституцій27.

Наведені витяги, на нашу думку, прямо вказують 
на нагальну потребу впровадження у сучасну систему 
освіти України (як на рівні форм, так і змісту) того до-
свіду в історії педагогіки, який відомий як реформа-
торська педагогіка та ідеями якої пронизана виховна 
система української діяспори, одним із творців і орга-
нізаторів якої був Е. Жарський.

Система української національної освіти у діяс-
порі у США розвивалася у контексті американської 
освітньої системи. Окреслюючи контекст розвитку 
української системи освіти і виховання в український 
діяспорі у США, використаємо результати досліджен-
ня А. Онковича28, Ю. Недужко29, Г. Саранчі30 та ін..

Генетичну єдність, спорідненість, спільність 
мети і завдань системи національної освіти у мате-

27 Кремень В. Освіта в контексті цивілізаційних змін // Шлях освіти. 
— 2010. — № 4. — С. 2-4.
28 Онкович А. Формування професійної компетентності вчителів 
української діаспори  США засобами педагогічної періодики. — 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук: Спеціальність 13.00.04 — теорія та методика професійної 
освіти. — Київ, 2004. — 165 с.
29 Недужко Ю. Освітньо-виховні аспекти діяльності української 
діаспори країн Заходу в контексті боротьби за державну незалежність 
України (середина 40-х-80-ті роки ХХст.) // Електронний ресурс: 
http://www.history.org.ua
30Саранча Г. Школи українознавства як чинник збереження 
національної культури в діаспорі США // Електронний ресурс http://
vuzlib.com
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риковій Україні і в українській Західній діяспорі про-
слідковуємо на прикладі життя, науково-просвітниць-
кої діяльности і педагогічних поглядів Едварда Жар-
ського.

Розповідаючи про освіту в США на Міжнародно-
му конґресі «Демократія і освіта в Україні» у серпні 
1995 р. Є. В. Федоренко зазначав: «Є, мабуть, рація 
спинитися, хай дуже коротко, на тому, що певною мі-
рою характеризує демократизм американської системи 
освіти. Діти в США навчаються в школі 12 років — з 
6 до 17-18. Функціонують школи, в основному, трьох 
видів: «Рublic school» — державні, «Рrivate school» 
— приватні світські та «Religion school» — приватні 
релігійні. Державні школи знаходяться у відомості Де-
партамента освіти штату. Навчання у них безкоштов-
не. Для найбільш здібних учнів є кляси, що носять 
назву «Gifted classes», «Advance classes», де рівень 
вивчення всіх предметів, особливо математики, ви-
щий, домашні завдання складніші і більші за обсягом, 
навчання — поглиблене. Здібні учні старших клясів 
середньої школи можуть вивчати кілька предметів в 
університеті чи коледжі. Єдиної загальнонаціональної 
програми середньої освіти в США немає. У кожному 
окремому штаті його законодавчий орган видає закон 
про початкову і середню освіту. Існує, правда, повний 
загальноосвітній рівень знань з усіх предметів — тут 
дбають про раціональне співвідношення предметів 
гуманітарного і природничого циклів. Визначається 
цей рівень річними загальнонаціональними теста-
ми — письмовими екзаменами, на основі яких учнів 
приймають до вищих навчальних закладів. Наскільки 
рівень викладання даного предмету піднімається над 
мінімальним рівнем, залежить від традиції даної шко-
ли, кваліфікації учителів, від складу і багатьох інших 
факторів. Керівництво школи й учитель самі обирають 
той чи інший підручник, і часом буває, що скажімо, 
дві 8-х кляси у тій самій школі працюють за різними 
підручниками»31.

Етнічні меншини через свої громадські організа-
ції створюють школи для ознайомлення молоді з істо-
рією, культурою свого народу та вивчення рідної мови. 
Вони є доповненням до основних англомовних шкіл. 
Має такі школи у системі національного виховання і 
освіти й українська діяспора. Слід зазначити, що іс-
торія зародження, розвитку та функціонування україн-
ської системи національної освіти у західній діяспорі, 
зокрема у США,  висвітлена надзвичайно фрагментар-
но.

Система національної освіти та виховання була 
створена українською спільнотою в еміґрації напри-
кінці 60-х — на початку 70-х років ХХ століття. Ак-
тивізація цього процесу відбулася з моменту створен-
ня Української виховної системи (УВС) у 1958 році, 
Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради 
(СКВОР) при Світовому Конґресі Вільних Україн-
31 Федоренко Є. Демократизм як провідна ідея в становленні 
національної освіти (Доповідь на Міжнародному конґресі 
«Демократія і освіта в Україні». — Львів, 22-23 серпня 1995 р.) — 
РШ. — Ч. 112. — С. 13-18. 

ців (СКВУ) у 1967 році, Шкільної Ради у 1953 році 
при Українському Конґресовому Комітеті Америки 
(УККА), яка була і є центральним органом українсько-
го шкільництва у середовищі української діяспори. Ке-
рівними органами Шкільної Ради є Управа Шкільної 
Ради, Контрольна комісія та Товариський суд, Загальні 
збори, педагогічні дорадники Шкільної ради (Комісія 
педагогічних дорадників).

Слід зазначити, що упродовж півстоліття Шкіль-
ну Раду очолювало кілька керівників, які усвідомлюва-
ли свій обов’язок працювати на майбутнє, скеровували 
українознавче навчання і сприяли розвиткові україн-
ської освіти в еміґрантському середовищі. Наступни-
ком Е. Жарського як першого Голови Шкільної Ради 
був Володимир Калина (1954-1961), пізніше —  Роман 
Дражньовський (1977-1983), а від 1983 року і дотепер 
— Євген Федоренко32.

В останні роки Шкільна Рада посилила увагу до 
підготовки нових навчальних програм, нових підруч-
ників, навчально-методичних посібників. Ведеться 
співпраця зі школами, освітянами, вищими педаго-
гічними навчальними закладами України. Складовою 
частиною програми діяльності Шкільної Ради стали 
щорічні вчительські конференції, метою яких є озна-
йомлення з найефективнішими методами навчання, 
обмін думками, набуття досвіду, підвищення кваліфі-
кації та майстерності учителів. Щороку відбувається 
Всеукраїнська вчительська конференція, підготовку 
якої здійснює Шкільна Рада, проводяться регіональні 
дорадники в п’ятьох округах, організацію яких коор-
динують члени Управи Шкільної Ради. Для обговорен-
ня проблем і стану українського шкільництва, питань 
видання українських підручників, посібників, програм 
і методичних матеріалів скликаються з’їзди директо-
рів та педагогічних дорадників. Недавно освітяни 
Америки відзначили 50-річчя Шкільної Ради та Шкіл 
українознавства. З нагоди ювілею у 2003 р. побачила 
світ ювілейна Пропам’ятна книга33.

В українській етнічній групі спостерігається пи-
тома вага людей з вищою освітою. Близько чотирьох 
тисяч українців, більшість з яких закінчила амери-
канські університети, викладає нині в коледжах та 
університетах країни. Україністику (мова, література, 
географія, історія, соціологія та ін.) викладають у 28 
університетах і коледжах США.

Як зазначає Голова Управи Шкільної Ради Є. Фе-
доренко, сьогодні не зникає потреба в українських 
освітніх закладах. Це доводять тисячі українських 
американців, які проїжджають багато миль, щоб дати 
своїм дітям можливість відвідувати ці школи. Про це 
свідчить створення нових українських шкіл, таких як у 
32 Онкович А. Формування професійної компетентності вчителів 
української діаспори  США засобами педагогічної періодики. — 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук: Спеціальність 13.00.04 — теорія та методика професійної 
освіти. — Київ, 2004. —  С. 46-48
33 Гаєцький Ю. Шкільна Рада й педагогічна освіта. Учительський 
семінар // П’ятдесятиріччя Шкільної Ради при Українському 
Конгресовому Комітеті Америки / за ред. Є.Федоренка. — Нью-Йорк: 
Шкільна рада, 2003. — С. 21. 
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м. Сакраменто, Каліфорнія (третьої по кількості шко-
ли українознавства, на 300 учнів)34.

Порівнюючи систему освіти в сучасній Україні 
та Українську виховну систему в діяспорі, нами вста-
новлено, що українці в еміґрації, навчаючи та вихо-
вуючи молодь на національній основі, пройшли свій 
шлях «інтернаціоналізації», «глобалізації освітнього 
простору», пошуку «інноваційної діяльності» в нових 
культурно-цивілізаційних умовах, подолання автори-
таризму «всезнаючого» учителя, ідеалу «дидактично-
го енциклопедизму» шкільного змісту — всього того, 
що сьогодні задекларовано в освітньому просторі 
України на найвищому рівні. У процесі відродження 
національної системи освіти в Україні неоціненним є 
інтелектуальний досвід української діяспори в цілому, 
досвід зарубіжних українських педагогів, Е. Жарсько-
го зокрема.

Вивчення роботи Вільної української виховної 
системи в українській Західній діяспорі та історичної 
ролі Е. Жарського в її контексті  дало підстави нам 
реконструювати структурно-змістову модель Вільної 
української виховної системи у порівнянні з системою 
освіти у США та сучасною українською системою 
освіти. У здійсненні спроби порівняльного аналізу за 
основу взято компоненти моделі системи освіти у су-
часній Україні.

Висновки.

Освітньо-виховний досвід української діяспори 
повністю не вивчений і не засвоєний сучасною укра-
їнською педагогікою.  Ретроспективний аналіз життє-
вого шляху, просвітницької діяльності та педагогічних 
ідей Е. Жарського показав, що постать педагога репре-
зентує ініціятиву, процес створення і період розбудови 
Української виховної системи в Західній діяспорі.

Виявляючи педагогічні ідеї у спадщині Е. Жар-
ського у контексті української та світової педагогіки 
ХХ ст., встановлено, що педагог  розглядає проблему 
мети українського виховання у контексті суспільно-
політичних умов розвитку освіти в Україні в її істо-
ричному аспекті, причому не відокремлює українську 
громаду поза межами України від української нації.

Реконструйована модель Української виховної 
системи у діяспорі (за Е. Жарським) виявляє суголос-
ність визначених структурних компонентів у системі 
освіти сучасної України, що робить освітньо-вихов-
ний досвід української діяспори у цілому та зокрема 
педагогічну спадщину Е. Жарського актуальними у 
сьогоденні і відкриває перспективу їх практичного ви-
користання.    

34 Федоренко Є. Демократизм як провідна ідея в становленні 
національної освіти (Доповідь на Міжнародному конгресі 
«Демократія і освіта в Україні». — Львів, 22 — 23 серпня 1995 р.) — 
РШ. — Ч. 112. — С. 13

Оксана Лятуринська

Глянула зі стежечки:  
бані, вежі, вежечки.  
«Де я, де я, де я? —  
скрикнула лілея. —

Таж було у матінки 
прилягла  я  спатоньки, 
в головах під вушка 
і під косу — душка.»

— «Чи ж ото у батенька 
не вигідно спатоньки? 
Батькова керея 
тепла, чей, лілеє?

Як же, доню, спалося?» — 
сонечко спиталося.  
Усміхнулась  ясно, 
Відказала: — «Красно!

І твої палаточки 
снилися, мій батечку: 
вежі, вежі, бані 
й ти у злототкані!»

Нам сняться сині береги
морей далеких і ясних,
подертий одяг дорогий
і спущені уряд човни.

Ось море стрілем загорить. 
На страх і подив стамбулян
приб’ємо ми Олегів  щит. 
Але мовчить наш отаман.

* * *

ЛІЛЕ Я
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Агатангел Кримський — 
феномен европейської
та української науки
Ярослав Стех

У цьому році виповнюється 140 років від дня на-
родження Агатангела Кримського, визначного україн-
ського орієнталіста, письменника (псевдо А. Хванько), 
історика, славіста і сходознавця, дослідника фольклору, 
перекладача, одного з фундаторів першої української 
Академії наук. В цьому році минає 70-річчя від часу 
його загибелі в казаматах НКВС 25 січня 1942 року. Ага-
тангел Кримський відомий як один із найвизначніших 
світових дослідників сходу. Він став автором численних 
наукових праць з історії культури арабських країн, ґрун-
товно вивчав історію ісляму, письменство, літературу та 
театри Сходу.

Крім східної тематики, Агатангел Кримський знав 
стільки мов, що навіть в одному з листів писав: «легше 
буде сказати, яких мов я не знаю». Дослідники і досі 
розходяться в підрахунках кількости мов, якими володів 
поліглот. «За різними даними, знав він понад 60 мов, а 
дехто твердить, що знав понад 100». Народився Крим-
ський у місті Володимирі-Волинському у родині вчите-
ля історії та географії Кримського Юхима Степановича, 
який походив з татарського роду. Мати походила з шля-
хетського роду з Білорусії. Незважаючи на те, що Ага-
тангел не був родовитим українцем, він для України зро-
бив дуже багато і за неї був закатований.  Любов до 
української мови, історії і літератури у нього виявилася 
рано . У дитячі роки його батьки переїхали у Звениго-
родку під Києвом, де він вперше зіткнувся з українством 
і на ціле дальше своє життя серцем, душею і розумом, на 
зло і добро, полюбив Україну. Після вчився у протогім-
назії в Острозі (1881-1884) та Другій київській гімназії 

 „А. Кримський вплів у рясний барвистий вінок нашої 
культури і свою пальмову гілочку, зробив її рідною, 
українською. А у вінку східніх літератур його пальмова 
гілочка нагадує про верби над Дніпром, про тихі води, 
ясні зорі українських вечорів”

(Олег Бабушкін)
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(1884-1885), вступив за конкурсом у Колегію Павла Ґа-
лаґана (1885-1889), де під впливом товаришів поглибив 
своє зацікавлення й знання про Україну. У ті роки опа-
новує він іноземні мови: польську, французьку, англій-
ську, німецьку, грецьку, італійську, турецьку, латинську 
та інші. Серед численних друзів Кримський познайо-
мився з Павлом Житецьким, Михайлом Драгомановим 
та іншими тодішніми українськими діячами, які мали 
вагомий вплив на зміцнення його особистости і повніс-
тю поринає у вир в українського життя та науку. У 1889-
1892 рр. він навчався у Лазаревському інституті східних 
мов у Москві. Під керівництвом мовознавця В. Міллера, 
славіста Р. Брандта, знавця індоєвропейських мов П. 
Фортунатова в 1896 році склав магістерські іспити з ара-
бістики у Петербурзькому університеті та зі слов’янської 
філології у Московському університеті. Крім того, він 
слухав у Московському університеті лекції зі всесвіт-
ньої історії у професора В. Гер’є. Після закінчення Мос-
ковського університету Кримський  їздив до Сирії й Лі-
вану, а відтак почав працювати в Лазаревському 
інституті, де викладав семітські мови. Провадив курс 
перекладу з російської мови на арабську, а, також ви-
вчив Коран і читав лекції з історії арабської літератури. 
З 1901 року очолив кафедру арабської лінгвістики і став 
професором арабської літератури та історії мусульман-
ського Сходу. В цьому періоді написав ряд наукових під-
ручників з історії Близького Сходу, серед яких перева-
жає тематика з історії та культури арабських країн, 
Ірану, Туреччини та ін., семітології, історії,— ісляму: 
«Історія мусульманства», 1904-12; «Історія арабів і 
арабської літератури», 1911-12; «Історія Персії та її 
письменства», 1923; «Історія Туреччини та її письмен-
ства», 4 тт., 1924-27; «Перський театр, звідки він узявся 
та як розвивався», 1925 р. Окремі історико-літературні 
монографії Кримського присвячені «Хамасі» Абу Там-
мана, Абану Ліхікі, Хафізу та П. Алемнському. У 1918 
році переїхав до Києва, який дуже любив і тут став се-
кретарем заснованої гетьманом Павлом Скоропадським 
Української Академії наук. За словами Н. Полянської-
Василенко, тільки Кримсьий врятував від знищення 
Академію в найважчий період нашої історії. С. Парамо-
нів пише: «Кримський заснував, випестив і довів до та-
кої стадії, коли в Академії уже утворилися власні тверді 
традиції — їх уже не могла викорінити ніяка зла тодішня 
сила». У Києві Кримський був творцем українського 
сходознавства. В Академії наук він також очолював іс-
торико-філологічний відділ, кабінет арабо-іранської фі-
лології, комісію словника живої мови, комісію історії 
української мови, діялектологічну та правописну комі-
сії. А з 1921 року він також був директором Інституту 
української наукової мови. У жовтні 1921 брав участь у 
Першому Всеукраїнському Церковному Соборі, який 
підтвердив автокефалію Української автокефальної пра-
вославної церкви. Треба визнати, що А. Кримський брав 
активну участь в українському національному житті 
кінця ХІХ і початку ХХ ст. Провадив він листування з 
відомими діячами української культури — О. Огонов-
ським, Б. Грінченком, І. Франком та з багатьма іншими. 

А головне, він співпрацював з такими геніяльними уче-
ними, як Михайло Грушевський, Володимир Вернад-
ський, Євген Онадський, С. Єфремов, М. Зеров та інши-
ми. Працюючи професором всесвітньої історії у 
Київському університеті Кримський виховав цілу плея-
ду свідомих молодих науковців, при тому був він одно-
часно редактором «Записок Історично-філологічного 
відділу Української Академії наук» та головою Київ-
ського філіялу Всесоюзної асоціяції сходознавства. Чи-
мало дослідницьких праць вчений опублікував про 
українських письменників, особливу увагу приділяв 
творам «Руської Трійці», Сковороді, Шевченкові та ін-
шим. Вже у 1910 році вчений-орієнталіст заслужив нау-
кову популярність, як «високоталановитий поет» і «дуже 
оригінальний повістяр» та глибокий старанний дослід-
ник. Тут варто згадати збірку його поезій «Пальмове гіл-
ля», яка містить оригінальні вірші та його власні пере-
клади арабських поезій українською мовою. На думку 
дослідників, збірка Кримського є унікальною пам’яткою 
української літератури. Дуже високо цінував вченого 
Іван Франко, який писав: «Кримский дослідив і науково 
довів, що українська мова яскраво означилась вже в XI 
столітті і тому (за його словами) вона заслуговує на вжи-
ток й широку популярність». Вчений досліджував не 
лише мову, але історію, літературу, фольклор, етногра-
фію тощо. Цікава його полеміка з Соболевським, щодо 
давності російської мови в Києві. Свої докази Крим-
ський переконливо науково аргументував у праці «Древ-
ньокиевский говор», а далі — в  «Українській грамати-
ці» (2 тт., 1917-08), «Нарисах з історії української мови» 
(1922, у співавторстві з О. Шахматовим), він був редак-
тор першого тому «Академічного словника» (1924). До 
його письменницької спадщини, крім вище згаданої 
збірки «Пальмове гілля» (3 тт., 1901, 1908, 1922), на ува-
гу заслуговує збірка з оповіданнями  «Повістки й ескізи 
з українського життя» (1895) і «Бейрутські оповідання» 
(1906) та романом «Андрій Лаговський» (1905, повніс-
тю опублікований в 1972), «Розвідки, статті і замітки» 
(1928), «Нові знадоби для життєпису С. Руданського» 
(1929). Кримському також належать численні художні 
переклади Антари, Омара Хайяма, Сааді, Хафіза, Міхрі-
Хітума, Фірдоусі та багатьох інших. У тому числі пере-
кладав і популяризував в Україні  твори західноєвропей-
ських поетів. Перші переклади, переспіви й оригінальні 
твори друкував у часописах «Зоря», «Правда», «Народ», 
«Зеркало», «Буковина». С. Парамонів пише: «Крим-
ський був надзвичайно працьовитим і його праці сяга-
ють до одної тисячі написаних творів». Ім’я Кримського 
міститься у затвердженому XVI сесією Генеральної 
Асамблеї ЮНЕСКО в переліку видатних діячів світу. Ін-
ститут сходознавства НАН України носить ім’я Агатан-
гела Кримського, його ім’ям названі окремі освітні за-
клади і вулиці міст в Україні. Кримський залишив вагому 
спадщину як вчений і безмежний патріот нашого народу. 
Він не лише спілкувався, але в  науковій та творчій праці 
свідомо використовував українську мову — навіть в час 
тотальної русифікації. Вчений  дуже добре володів укра-
їнської мовою і вимагав того від інших. З 1929 р. проти 
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нього починається переслідування і його позбавляють 
посад. Сталінські репресії того періоду доволі відомі. 
Не лише штучний голодомор, але й масові арешти і рос-
тріли української еліти. У ці чорні дні пригадаймо як со-
вєтські фашисти і негідники під знаком серпа і молота 
під кінець листопада 1937 р. на Соловках розстріляли 
декілька тисяч в’язнів українців, серед яких були Лесь 
Курбас, Микола Зеров, Мирослав Ірчан, Микола Куліш 
та сотки тисячі інших. Лише один кат — капітан НКВД 
Михайло Матвеєв кожного дня протягом півроку рострі-
лював особисто 200 осіб щоденно, засуджених на смерть 
судовою «Тройкою товарищей НКВД». В московсько-
комуністичній імперії тотальна русифікація продовжу-
валася. На різні посади в Україні насаджувані були ро-
сійськомовні чиновники, на зразок сучасного прем’єр 
міністра Миколи Азарова, який принципово реалізує 
російську імперську політику в Україні. В тих важких 
умовах А. Кримський важко захворів. Незважаючи на 
хворобу, до нього вночі 20 липня 1941 р. приїхав сер-
жант НКДБ Секарєв з групою енкаведистів і забрав його 
до в’язниці. Там познайомлено ув’язненого з постано-
вою арешту, в якій було написано,— «Арештовано ідео-
лога українського націоналізму, який упродовж ряду літ 
очолював антирадянське націоналістичне підпілля в 
Україні». Нібито постанова була оформлена за зізна-
нням засуджених і страчених учасників конреволюцій-
ної націоналістичної організації СВУ Єфремова, Дурду-
ківського та інших. В постанові було дальше сказано, 
що «Кримський діяв на створення самостійної буржуаз-
ної української держави і намагався відорвати її від Ра-
дянського Союзу».  22 липня 1941 р. слідство став про-
вадити молодший лейтенант НКДБ Ківман. Він 
звинуватив Кримського  в антирадянській націоналіс-
тичній діяльності і з’ясовував відколи той був він зна-
комий з С. Петлюрою та про антирадянську діяльність 
арештованого. Перебуваючи у в’язницях в Україні і в 
тюрмах НКВС в Кустанаї (тепер Казахстан), ув’язнений 
весь час відмовлявся від всілякого оскарження. Під час 
слідства Кримський зазнав  жорстоких тортур від яких і 
помер. 25-м січня 1942 р. датовано акт смерті 72 літньо-
го академіка А. Кримського, який підписали  сержант 
держбезпеки Сєткін і фельдшер тюрми ч.7 Нефедов. 8 
травня 1957 р. Агатангела Кримського було реабілітова-
но. В часи ювілейних торжеств ми традиційно згадуємо 
своїх героїв. Їх ніколи не бракувало серед нашого наро-
ду і серед наших відданих друзів, які за всю тисячоліт-
ню історію боролися за свободу на перехресті ворожих 
інтересів. Особливо в наш час, коли ворожа влада в су-
часній Україні, провадить політичне спустошення і руй-
нує національні цінності, провадить оскаженілу русифі-
кацію і ув’язнює справжніх патріотів. Розправилися з 
Юлією Тимошенко, Юрієм Луценком. В Партії Регіонів 
починають підготовляюти котрометуючі матеріяли про-
ти Івана Дзюби, Ярослава Грицака, Ліни Костенко та ба-
гатьох інших, з якими так само хочуть  брутально роз-
правитись, як розправлялася епоха сталінська з народом 
і елітою України.

Вічна шана і пам’ять українським Героям! 
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* * *

Чому дні соняшні не стали!
Лише заглянули в вікно 
на незакінчений вінок 
і десь за обрій піль подались!

Я вплела хміль і гілку клена. 
Знайти б шипшину і кізіль! 
Ба, впав на галяву побіл, 
і стала білою зелена...

Оксана Лятуринська
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Відомий педагог, військовий діяч, один з 
організаторів Українських Січових Стрільців Никифор 
Гірняк народився 23 липня 1885 р. в селі Струсові 
на Теребовлянщині в сім’ї Йоси па Гірняка та Софії 
з Рижевських. В сім’ї було 13 дітей, але батьки 
виростили сім синів і дочку. Всі діти одержали вищу 
освіту.

Батьки тяжко працювали, тому вихователями 
молодших дітей були старші. Так, Никифором 
опікувався старший брат Юстин, в свою чергу 
Никифор дивився за молодшим Йоси пом, майбутнім 
актором. Такі взаємоконтроль і взаємопідтримка діяли 
і під час навчання в школі.

Після закінчення школи в с. Струсів Н. Гірняк 

навчався в гімназіях Станіслава і Коломиї, був одним 
з кращих учнів і допомагав своїм товаришам. В 1910 
р. Н. Гірняк закінчив Віденський Університет і став 
працювати вчителем у приват ній українській гімназії 
в Рогатині. В наступному році в Рогатині Н. Гірняк 
організував у Рогатині перший гурток пластунів 
«Запоріжжя», потім — товариство «Січ», працював у 
«Просвіті» та Українському Педагогічному Товаристві. 
В 1913-1914 рр. Н. Гірняк продовжив вчитися у 
Віденському університеті і закінчивши, одержав 
ступінь доктора філософії. В цьому ж році одружився 
з Марією Стебницькою, родом з Микулинців, яка 
вчилась у Львові. У них народилось 6 дітей, з яких 
виростили трьох — Люба та Олександр і сьогодні 
живуть у Кліфтоні і в Пассейку.

З початком Першої світової війни Н. Гірняк, 
як офіцер за пасу австрійської армії добровільно 
вступив до Легіону УСС, в Рогатині він сформував 
сотню добровольців з Рогатинщини. Пізніше він 
згадував, що тисячі молодих українців бажали 
служити в Легіоні УСС, хотіли боротись за вільну і 
незалежну Україну. Тисячі українців хотіли перейти з 
інших частин австрійської армії до Легіону. Пізніше 
багато полонених з сибірських таборів прибували до 
Києва під прапори Центра льної Ради, тут з них було 
сформовано корпус СС під коман дою Є. Коновальця, 
найбільш надійної і боєздатної бойової частини. 
На початку 1915 р. Н. Гірняк пропонував створити 
резервний Легіон, але командування дозволило 
створити резервну сотню для поповнення Легіону, 
який діяв на фронті. Легіон розділили на два курені, 
одним командував Григорій Коссак, іншим — Семен 
Горук, Н. Гірняк став командиром резе рвної сотні. 
Одним з помічників, які збирали добровольців до 
Легіону був Петро Франко. Резервна сотня Легіону 
була пере творена на Кіш, першим кошовим отаманом 
або командантом було призначено сотника Н. Гірняка.

Австрійське командування не хотіло створювати 
націона льне збройне формування і не дозволило 
приймати до Коша українців віком від 18 до 50 років, 
воно надіялось, що за таких умов Легіон перестане 
існувати. Але завдяки вмілій роботі Н. Гірняка, Кіш 
забезпечував Легіон новобранцями. Восени 1915 р. до 
Коша на лікування прибув Дмитро Вітовський, потім 
до них приєднався Дмитро Донцов, серед воїнів Коша 
посилили національно-виховну роботу.

В період перебування січовиків на Волині в 1916 
р. Н. Гірняк в умовах ведення бойових дій звернув 
увагу на створення системи шкіл. Разом з Дмитром 
Вітовським вони створили біля 150 українських 
шкіл, підшукували кадри вчителів, забезпечували 
підручниками.

В квітні 1916 р. Н. Гірняк був дружбою на весіллі 
у Дмитра Вітовського, що свідчить про їх дружні і 
близькі відносини.

Після Лютневої революції в Росії стало питання 
про долю Легіону, оскільки війна з Росією закінчилась, 
то дехто вважав що Легіон слід розпустити. Але 

Життєвий шлях першого 
директора школи 
Никифора Гірняка.

Володимир Кривоніс

До 60-річчя школи українознавства в Пассейку
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Д. Вітовський, Н. Гірняк та інші вважали, що 
ліквідовувати Легіон не можна, ще треба буде боротись 
за Україну. Як покажуть події, Легіон УСС відіграв 
важливу роль в боротьбі за незалежність України.

Н. Гірняк підтримував тісні відносини з 
Архікнязем Вільгельмом (Василем Вишиваним), сином 
імператора Австро-Угор щини. Особливо тісними 
ці відносини були тоді, коли в Брест-Литовську 
велись переговори про мир. Н. Гірняк впливав на 
Вільгельма, той — на керівника австрійської делегації 
в Бресті графа Черніна, яка приймала корисні для 
України рішення. 1 лютого 1918 р. граф Чернін від 
імені Центральних держав заявив про визнання УНР 
суверенною державою і підписав мир з УНР.

Н. Гірняк приймав активну участь в підготовці 
листопадо вого зриву і проголошенні ЗУНРу. 12 
листопада 1918 р. розпорядженням Державного 
Секретаря Військових справ ЗУНР Д. Вітовського 
він був призначений комендантом Тернопільської 
військової округи. Н. Гірняк провів велику роботу 
по наведенню в Тернополі належного порядку, по 
проведенню мобілізації і формуванні військових 
команд і відправленні їх до Львова, де вже велись 
важкі бої з поляками. Коли поляки зайняли Львів, уряд 
ЗУНРу прибув до Тернополя, де Н. Гір няк розмістив 
його і разом з Д. Вітовським, вів формування ГА. 
Створений відділ авіації очолив Петро Франко, 
сформо ваний єврейський курінь в УГА був одним 
з небагатьох єврейських формувань, які захищали 
Україну.

З 1 січня Н. Гірняк працював начальником 
Мобілізаційного відділу ЗУНРу, коли УГА під тиском 
поляків перейшла Збруч, він був призначений на таку 
ж посаду в Генштаб Армії УНР.

Після закінчення бойових дій Н. Гірняк прибув 
до Терно поля, де до 1939 р. працював вчителем, а 
потім директором гімназії. Крім гімназії він працював 
в «Просвіті», «Рідній школі», був членом НТШ. З 
1924 р почав активно працювати в Пласті міста, його 
пластова округа була кращою в Галичині. Він про-
водив в Пласті значну виховну, патріотичну роботу, 
влашто вував пластові свята, мандрівки, вечори на честь  
Т. Шевчен ка, І. Франка, Л. Українки, С. Петлюри та 
інших діячів. Тривалий час Н. Гірняк працював над 
історією УСС. Ці спогади під назвою «Матеріали до 
історії Легіону УСС» є єдиним, найбільш повним 
джерелом з історії Українських Січових Стрільців, вони 
зберігаються у Львівському архіві. Коли в 1939 р. в 
Галичину прийшла Радянська влада, Н. Гірняк переїхав 
до Сянока, де вступив в члени ОУН, а потім пере їхав 
до Берліна. В грудні 1941 р. Н. Гірняк повернувся до 
Тернополя, де працював в гімназії до 1944 р.

З наступом Червоної Армії Н. Гірняк переїхав 
до Австрії, де жив в таборах Ді-Пі, створював 
українські школи, пластові станиці, проявив себе 
вмілим організатором молоді. В Міттенвальді створив 
гімназію, в якій працював в 1946-1949 рр. В листопаді 
1949 р. Н. Гірняк переїхав до США, в Нью-Йорк, де 

відразу ж почав працювати у «Вечірніх освітніх курсах 
українознавства», які заснував Кость Кісилевський. В 
1951 р. Н. Гірняк переїхав до Кліфтона, де спочатку 
викладав україн ську мову в парафіяльній школі. 
Крім того, він три рази в тиждень їздив до Нью-
Йорка, де продовжував працювати на вечірніх курсах. 
В цьому ж 1951 р. у Пассейку Н. Гірняк засну-
вав суботню українську школу, де був директором 
і викладав українську мову, літературу, історію та 
географію. Перші заняття проходили в складних 
умовах — спочатку в підваль ному приміщенні церкви, 
потім на балконі парафіяльної шко ли. Приміщення 
не опалювались, тому учні під час уроків сиділи у 
верхньому одязі і в рукавицях. Не дивлячись на це, 
кількість дітей зростала і в кінці 1952 р. Н. Гірняк 
запросив працювати вчителем в школі п. Стефанію 
Квасовську, яка прийняла від нього молодші класи.

В березні 1953 р. В Нью-Йорку створюється 
Шкільна Рада, завданням якої було подавати 
необхідну навчально-методичну допомогу школам, 
створювати нові школи. Д-р Н. Гірняк був обраний 
до складу Управи Шкільної Ради, він працював чле-
ном педагогічно-дидактичної комісії. Одночасно він 
продов жував працювати викладачем Вечірніх Освітніх 
Курсів в Нью-Йорку.

Директором суботньої школи Н. Гірняк працював 
сім років, в 1951-1958 рр. І через важку хворобу 
змушений був залишити школу. Директором школи 
стала п. С. Квасовська. Але Н. Гірняк продовжував 
працювати в громаді. Особливо значну допомогу він 
подавав в організації роботи Пласту, його допомогу 
високо оцінював один з керівників Пласту в Пассейку 
Василь Мочула. На загальних зборах Пласту  
Н. Гірняка обрали головою «Осередка Праці Сенйорів» 
та головою «Станичної Ради». На цих посадах  
Н. Гірняк залишався до відходу на «Вічну Ватру» в 
1962р. За його вклад в розбудову Пласту на чужині 
Пластовий Провід надав йому ступінь «Сенйор 
Керівництва» та нагородив найвищою пластовою 
відзнакою «Свято го Юрія в золоті».

Необхідно також відмітити, що крім того, що він 
пра цював в школі і в Пласті, Н. Гірняк знаходив час 
працювати як історик і публіцист. Він написав ряд 
книг, серед яких «Організація і духовний ріст УСС» 
(1955 р.), «Полковник Василь Вишиваний» (1956 
р.), «Останній акт трагедії УГА» (1959 р.). Науковці 
вважають, що остання є основним дже релом по історії 
ЧУГА.

Н. Гірняк організував і очолював видавництво 
«Червона калина». Він був першим головою Відділу 
Об’єднання Вояків Українців Америки в Нью-Йорку. 
Був дійсним членом НТШ та УВАН.

Помер д-р Н. Гірняк 4 березня 1962 р. в м. 
Кліфтон, його поховали у Філадельфії, поруч з 
могилами братів Володимира, Йосипа, Юстина, 
Юліана.

На похоронах був Президент Української 
Народної Респуб ліки в екзилі Степан Витвицький та 
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численні делегації з США, Канади, країн Європи, що 
свідчить про його внесок у бороть бу за Україну, про 
визнання його заслуг.

В незалежній Україні звернена значна увага на 
вивчення історії національних військових формувань, 
зокрема УСС та їх ролі в становленні української 
державності на поч. ХХст.

Указ Президента України №5/2010 зобов’язує  
«...вивчити питання та вжити заходів щодо 
найменування чи переймену вання в установленому 
порядку вулиць, проспектів, майданів., навчальних 
закладів на честь Українських Січових Стрільців, 
визначних українських військових діячів, учасників 
боротьби за незалежність України...». Д-р Никифор 
Гірняк став першим Кошовим Отаманом Січових 
Стрільців, першим командиром Коша, він керував 
формуванням загонів січових стрільців , на ціонально-
виховною роботою серед них. Воїни УСС були 
надійною збройною силою в боротьбі за Україну.

Сьогодні, святкуючи 60-річчя школи 
українознавства в Пассейку, організованої д-ром Н. 
Гірняком, всі, хто знав його, хто пам’ятає, хто вчився в 
школі, її випускники, батьки дітей, які сьогодні вчаться 
в школі повинні подумати і обговорити питання про 
присвоєння школі імені Никифора Гірняка.

Велика своїм розміром книга — корисний 
збірник уривків із прози  найкращих письменників 
і зразків поезії  для вивчення в середніх школах 
України. Це з черги — спільний проєкт Шкільної  
Ради США, Міністерства Освіти і Науки України та 
Науково-Дослідного Інституту Міністерства Освіти 
і Науки України. Проєкт фінансували Шкільна 
Рада (з Фонду Максима Кураса) та Федеральна 
Кредитова Кооператива «Самопоміч» в Нью-Йорку, 

Українська література. 
Хрестоматія.

Микола Дупляк

Українська література. Хрестоматія.
За редакцією П. П. Кононенка, Є. В. Федоренка.
Для учнів 10-11 клясів загальноосвітніх навчальних 
закладів.
Київ, в-во “Міленіум”, 2005. Ст. 1262.

Відкіль з’явилося, взялось 
давно забуте і закляте? 
Яке це било джерело 
води живої? — Не вгадати.

Так на руїні з лихоліть 
яріє  ранньою  весною 
квапкий препишний буйноцвіт 
і дивини, і звіробою.

Із небуття, з-під клятьб сторіч, 
неначе крокус із-під снігу, 
воскрес народ ураз, за ніч 
й до сонця підійняв лодигу.

Поглянеш: вколо ще зима, 
ще прийде сніговій сердитий. 
Дарма, дарма, усе дарма! — 
Народ воскрес, щоб жити, жити!

Оксана Лятуринська

ДВА ДЦ ЯТЬ ДРУГОГО СІЧНЯ
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а рекомендувала до друку Вчена Рада Науково-
Дослідного Інституту Українознавства.

Хрестоматію підготовлено на основі двох 
попередніх видань: Українська література. 
Хрестоматія для учнів 10 кл. загальноосвітніх 
навчальних закладів з 2003 р. і Українська 
література. Хрестоматія для 11 кл. загальноосвітніх 
навчальних закладів з 2004 р., що вийшли за 
редакцією П. П. Кононенка. За наміром видавців 
і меценатів, кожна українська школа повинна б 
отримати рецензовану хрестоматію безкоштовно. 
Тираж публікації — 28,000 примірників. Цей 
серйозний підручник присвячений для педагогів 
і студентів середніх навчальних закладів, але й 
достосований до наміченої програми навчання в 
Х-ХІ клясах. Він розрахований на «всіх тих, хто 
бачить літературу не лише як навчальний предмет, 
але й як універсальну форму духовної культури, мiсія 
якої — виховувати, піднімати, формувати покоління  
естетично розвинутих людей». Відрадно, що в 
підготовці цього підручника поєднались зусилля двох 
академіків — відомого українознавця та видатного 
знавця й інтерпретатора української літератури 
Петра П. Кононенка з Києва та довголітнього голови 
Шкільної Ради при УККА і літературознавця Євгена 
В. Федоренка з Нью-Йорку.

Передмову до книжки написав Петро П. 
Кононенко — людина з великим досвідом і великим 
знанням предмету. Діяпазон книжки широкий: від 
Бориса Грінченка до Олеся Ульяненка — разом 45 
письменників, які репрезентовані понад сотнею 
літературних творів чи уривків з творів (поезія, 
проза, драма).

У підборі матеріялу хрестоматія має певні 
відхилення від досі існуючого стандарту: охоплює і 
літературно-аналітичні, і художні тексти авторів, які 
визначилися ще в ХІХ  або на початку ХХ століття. 
Це й розходиться з традиційною періодизацією. Як 
пише автор передмови, періодизація та методологія 
— це концепція. Радянський принцип розпочинати 
літературу ХХ ст. був концепційним. Свідомо й 
тенденційно деформувалася історична правда. 
Історія української літератури ХХ ст. починалася з 
1917 року — формувалося фальшиве світосприйняття 
та світорозуміння, творилася неправдива картина 
мистецько-літературного світу.

Упорядники публікації подбали про те, 
щоб їхня хрестоматія була добрим навчальним 
посібником. Видання має традиційну структуру, 
одначе, виявляє також закономірні відмінності — і 
в структурі, і в змісті, і в методології: в основу 
хрестоматії кладеться не впроваджуваний раніше 
владою вульґарно-соціологічний принцип підходу 
до літератури, а естетична концепція, згідно з якою 
література досліджується і в потоці історичного 
буття народу та людства, а мислиться як мистецтво, 
особлива форма буття і творчости, вираження й 
самовираження людини,— пише П. Кононенко. 

Саме тому в хрестоматії  знаходимо не лише зразки 
поезії, прози й драматургії, але й літературно-
критичні матеріяли. З огляду на іманентні 
особливості розвитку української словесности та 
характер її розвитку в ХІХ-ХХ ст. — як частинки 
загальнолюдської духовної культури,— в хрестоматії 
визначено періодизацію, структуру та вміщено твори 
й творчі програми.

Окреме місце в обговорюваній хрестомaтії 
доречно відведено проблемі розвитку української 
мови. Її ж бо різні окупаційні режими  забороняли 
понад 170 разів. Відомо ж бо, що знищення мови 
народу — це знищення нації та культури. Як писав 
Олександер Потебня, мова — основа пам’яти, 
моралі, освіти, віри, культури, самореалізації 
кожної людини і нації, глибин їхньої психіки та 
ментальности,— тому-то з мовою завжди починали 
війну ті, хто прагнув позбавити особистість і народ 
суверенности.

Проблемними роздумами про долю мови 
починається ХХ ст.: статтями М. Грушевського 
«Ганебної пaм’яті» (1906) та К. Ушинського 
«Рідне слово». Педагог м. ін. писав: «Мова — 
найжиттєвіший, найбагатший і найміцніший зв’язок, 
що поєднує віджилі, живущі й майбутні покоління». 
Тому то, «поки живе мова  народна в устах народу, 
до того часу живий і народ. І нема насильствa 
більш нестерпного, як те, що хоче відняти в народу 
спадщину, створену незчисленними покліннями. 
Відберіть у народу все — і він усе може повернути, 
але відберіть мову, і він ніколи більше не сворить 
її; навіть нову батьківщину може створити народ, 
але мови — ніколи: вимерла мова в устах народу — 
вимер і народ»...

На думку Кононенка,  «необхідно спиратися 
на системну методу аналізи та інтерпретації, 
розроблену М. Грушевським, згідно з якою 
література — це не лише писемні твори; тому 
точніше їхню єдність (слід — М. Д.) трактувати 
як художню словесність, що розвивається в 
безперервному процесі. Сфери літературної 
творчости — це твори та їхні автори; література й 
читачі літератури, естетика в контекстах: жанровому, 
національному, регіональному, загальноосвітньому. 
Домінантним має бути органічний об’єкт 
дослідження й інтерпетації — естетичний принцип 
аналізи».

Oбговорювана хрестоматія поділяється на 
три великі розділи. Кожний розділ починається 
окремим вступом (трапляються вступи кількох 
авторів), що змальовує представлений період 
розвитку літератури та умови, в яких українським 
письменникам доводилося жити і творити. Такі 
матеріяли дуже корисні для кожного, хто вивчає 
предмет і бажає всебічно пізнати процес розвитку 
української літерартури. Ці розділові вступи творять 
літературний нарис цілого ХХ століття. Підсилені 
зразками літературних творів, вони, ці вступи, 
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творять окрему літературознавчу цілість і взаємно 
себе доповнюють і збагачують. Такий методичний 
підхід уможливлює вигідне користування цим 
академічним підручником як для вчителів, так і 
для студентів. Крім того, про кожного письменника 
можна довідатися більше зі статтей (одної або 
двох) знаних літературознавців, що слідують після 
поміщених у хрестоматії прикладів їхньої творчости. 
Цей підхід дуже корисний і практичний, бо дозволяє 
всебічно вивчити та краще зрозуміти творчість 
кожного автора.

Розділ перший охоплює пам’ятки української 
літератури початку ХХ століття. У ньому знаходимо 
зразки творчости дев’яти письменників — від Бориса 
Грінченка до Володимира Винниченка.

Розділ другий охоплює пам’ятки української 
літератури 20-50-их років ХХ століття. У ньому 
знаходимо зразки творчости вісімнадцяти 
письменників — від Павла Тичини до Олександра 
Довженка.

Третій розділ охоплює пам’ятки української 
літератури другої половини ХХ століття. У ньому 
представлено зразки творчости вісімнадцяти 
письменників — від Олеся Гончара до Олеся 
Ульяненка. Поетів нью-йоркської групи в цьому 
розділі представляють Богдан Бойчук і Емма 
Андієвська.

Чи всі українські письменники представлені 
в названій хрестоматії? — Ні, далеко не всі, ані 
материкові, ані діяспорні. Можна назвати різні на 
це причини. Жодна хрестоматія не охоплює всіх 
письменників, а зосереджується на вибраних.  Не все 
легко вирішувати ці, деколи проблематичні, питання. 
Критеріїв їхнього вирішення не знаємо.

До хрестоматії П. Кононенка та Є. Федоренка 
не увійшли такі письменники періоду революції та 
національного визволення, як: Григорій Чупринка, 
Агатангел Кримський, Микола Філянський, 
Петро Карманський, Василь Пачовський, Гнат 
Хоткевич, Павло Филипович. Їхні імена знаходимо 
в Хрестоматії з української літератури ХХ століття, 
яку упорядкували Євген Федоренко та Павло Маляр 
для Шкіл Українознавства в США (Нью-Йорк, 1978). 
Не увійшли до неї також: Михайло Драй-Хмара, 
Євген Плужник, Олекса Влизько, Микола Зеров, 
Валеріян Підмогильний, Лесь Курбас, Остап Вишня, 
Богдан Кравців, Іван Сенченко й Євген Сверстюк, 
творчість яких студенти вивчали за океаном.

З-поміж представників позацензурної літератури 
руху опору, представлених у діяспорній хрестоматії, 
до сучасної не ввійшли: Валентин Мороз, Ігор 
Калинець, Іван Світличний, Михайло Осадчий, 
Святослав Караванський, Михайло Масютко, 
Анатолій Шевчук тощо. У київській хрестоматії 
не знаходимо нікого з представників літератури 
учасників збройної боротьби за волю України, чиї 
твори поміщено в нью-йоркській хрестоматії, а саме: 
Йосип Позичанюк, Герась Соколенко, Марко Боєслав, 

Степан Хрін, Петро Гетьманець. Не знаходимо також 
представників літератури Західньої України між 
двома війнами, чиї імена і твори були в діяспорній 
хрестоматії, а саме: Юрій Дараган, Юрій Липа та 
Богдан Кравців. З когорти еміґраційних авторів, до 
київської хрестоматії не увійшов Улас Самчук. Не 
увійшло чимало інших талановитих письменників, 
яких не знаходимо ні в нью-йоркській, ні в київській 
хрестоматіях.

Література і фолкльлор — це дорогоцінне 
художнє надбання народу — витвір його поетичної 
душі. Вони становлять поетичу біографію народу, 
історію його працьовиого життя і боротьби за 
волю, історію ратних подвигів його славних синів  і 
доньок. Словесні художні твори знайомлять нас у 
формі живих, емоційно насичених картин і образів 
з поглядами й прагненнями народу, його побутом, 
звичаями, з його минулим і сучасним.

Обговорювана хрестоматія, безперечно, дуже 
гарний підручник з літератури для українських 
студентів і вчителів. У ньому також гарна тверда 
кольорова обкладинка. Проте, напрошуються й 
невтішні роздуми. Кожна держава через свої освітні 
установи фінансує публікацію підручників і всякої 
літератури для потреб свого шкільництва та дбає про 
те, щоб її продукт був якнайкращої якости. Чомусь 
в Україні не все так водиться. Факт, що публікація 
рецензованої хрестоматії вийшла при підтримці 
Шкільної Ради в США та Федеральної Кредитової 
Кооперативи «Самопоміч» в Нью-Йорку вказує на 
те, що держава не дбає про потреби українського 
шкільництва. Невже вона неспроможна самотужки 
фінансувати потреби свого шкільництва? Добре, що 
американська діяспора допомогла. Одначе, це не дає 
поваги державі та її керівництву.

Книжка повинна імпонувати читачеві вже 
своїм зовнішнім виглядом. Кожен автор дбає 
про те, щоб привернути увагу читача, заохотити 
його прочитати пропонований твір. Відкривши 
хрестоматію, український студент побачить сірий 
папір радянського зразка, який ми колись називали 
«колхозним папером». Це, тим більше, що в книжці-
підручнику студент не знайде ні одної світлини 
українських письменників. Очевидно, в Україні 
видаються цікаві й дуже гарні публікації на гарному 
папері, подібно як це роблять наші сусіди в Москві 
та Варшаві, але ця хреcтоматія в цьому аспекті хіба 
виняток.

На мою думку,  дешевий папір — це серйозний 
недолік цієї публікації. Одним словом — продукт 
добрий і на часі, але одягнений бідно. Можливо, що 
освітні державні службовці в Україні байдужі до 
потреб українського шкільництва та українського 
читача, але ж заокеанські установи повинні ставити 
певні вимоги до продукту, який фінансують. Коли б 
так було, то український студент залюбки розгорнув 
би сторінки пропoнованої йому хрестоматії 
української літератури.
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Між теоретиками 
педагогічних наук 
виділяється постать 
Григорія Ващенка — 
він мав можливість 
займатися освітою в 
Україні, Росії, а опісля 
— серед української 
громади в Німеччині 
та в Англії. Його праця 
з дітьми базувалася 
на спостереженнях 
за розвитком дітей та 
методології впливу на 

них через різні програми від дошкілля аж до кінця 
середної освіти. Разом з тим він використовував 
практику західних теоретиків педагогіки, яку вони 
пропагували у своїх підручниках та вправах.

Ващенко також закликав своїх учителів вживати 
твори західних експертів, щоби протистояти нищівним 
впливам радянських спеців типу Антона Макаренка. 
Методи Русо, Песталоцці, Монтессорі, Гельветіюс, 
Дуві, Джеймса для нього важливі разом з Ушинським, 
Русовою, які виховували б українських дітей в 
національному та етичному дусі. 

Ващенкові було важливо, щоби педагогічна 
праця давала добрі висліди. Він закінчив Духовну 
семинарію в Москві в 1903, але не хотів висвятитися 
на священнка в Російській Православній Церкві й 
переходить на педагогіку. Його захопила методика 
Петра Лесґафта — лікаря-психолога, що склав власну 
систему виховання характеру в дітей і наукову аналізу 
темпераментів.   

Ващенко викладав у Полтаві до 1933 року а потім 
переїхав до Сталінґраду, щоби не бути заарештованим. 
До 1940 р. повернувся в Полтаву, але, щоби уникнути 
терору за німців виїхав до Мінхену, де прожив довгі 
роки. Був головою Православної Богословської 
Академії та професором педагогіки Українського 
Вільного Університету. Також бував у Англії де й склав 
підручник для СУМУ в 1950-их роках.   

В  1928 році вийшла його наукова праця «Загальні 
методи навчвння» в якій він пояснив свою теорію. 
Для нього важливо, щоби вчителі вживали методи 
Русо, Песталоцці, Монтесорі, Дуві та Джеймса з 
традиційними українськими. В 1997 році у Києві 
перевидали Ващенкову книжку з наступними 
доповненнями — перше: «Але особливо в критичному 
стані перебуває тепер український народ. Крім 

загальної кризи, він переживає кризу національну, 
бо історія робить останній іспит, від наслідків якого 
залежить „бути чи не бути“ українському народові 
(ця думка була сформульована Г. Ващенком ще до 
розпаду СРСР і завоювання Україною незалежності. — 
Примітка наукового редактора).

Тому подвійно мудрими, передбачливими й 
обережними мусять бути його керівники.

Все це повною мірою стосується і до керівників 
виховання нашої молоді. Сотні раз повторювано: 
„Молодь — наше майбутнє“. І це не пусті слова. Нова 
епоха, що чекає нас, нові умови життя вимагають 
і нової школи, взагалі нових методів навчання і 
виховання.

Яка ж це школа і які це методи?
Відповідь на це питання пошукаємо в історії 

педагогічних систем. В розвиткові їх можна бачити дві 
протилежні одна одній течії: 1) система авторитарної 
педагогіки і 2) теорія вільного виховання. Перша в 
основу виховного процесу кладе авторитет педагога чи 
батьків і трактує учня виключно як об’єкт виховання, 
що має сприймати и засвоювати те, що подає 
педагог, виконувати його накази і т. ін. Друга в центр 
виховання ставить людину, а педагог залишається в 
ролі спостерігача і організатора оточення й фактично 
ототожнює виховання з розвитком».

Друге: «.. майбутній суспільний лад не буде ні 
комуністичним, ні капіталістичним — він буде якимсь 
іншим. В ньому має бути забезпечена справжня, а не 
номінальна свобода людини; в ньому не мусить мати 
місця експлуатація і поневолення в будь-якій формі, 
чи то в формі економічного примусу, чи то в формі 
терору. Життєвий рівень людини майбутнього мусить 
бути високим і то не лише з боку матеріального, а 
й духовного. В основу відносин між людьми має 
бути покладена не конкуренція і нещадна боротьба, 
а пошана людської гідності й висока християнська 
мораль.

Щоб створити такий лад, треба погодити свободу 
одиниці з благом суспільства, зробити так, щоб 
останнє було благом одиниці, і навпаки. В створенні 
такого ладу мають велику роль відігравати Церква, 
наука, законодавство. Не меншу роль має відіграти в 
цьому і школа, бо її основне завдання — виховувати 
суспільних діячів майбутнього. В основу виховання, 
як і в основу суспільного життя майбутнього, треба 
покласти ідею свободи».

На еміграції завдання української школи —
виховати молодь на службу Богові та Батьківщині. В 
книжці Ващенка «Виховний  Ідеал» (Полтава, 1994), 
сторінки 174-180 присвячені поясненню — як школа 
та молодечі організації СУМ і Пласт мають виконувати 
це завдання — Бог і Батьківщина. Це не тільки гасла, 
але програма для втримання молоді від асиміляції 
та денаціоналізації. Ващенко подавав здорові 
поради виховникам, як провадити молодь, давати їм 
можливість спілкуватися на лоні природи та бути 
вірними Богові та Україні.  

Виховні методи 
Григорія Ващенка
Юрій Гаєцький
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У Національному Музеї  
«Меморіал пам’яті жертв 
голодоморів в Україні» 
українці вшановують 
жертви штучного голоду 
1932-1933 рр.

 Іван  Пасемко

То були сумні  і  хвилюючі хвилини у 
Національному музеї  «Меморіал пам’яті жертв 
голодоморів в Україні». На цих величавих дніпровських 
кручах, що здаються такими священними, близькими 
до тих найперших українських святинь і печер, де  
народжувались найперші писемні сторінки «Повісті 
врем’яних літ», наші перші літописи, українське 
книгодрукування, де, здається, не можна було не 
молитись, просячи Всевишнього про рай тут, на 
пагорбах, або про рай у тому далекому піднебессі. 
Тож 5 жовтня 2011 р. майже в полудень представники 
багатьох державних та численних громадських 
столичних і обласних організацій, а також  та установ 
у знаному Національному музеї вшановували своїх 
співвітчизників, хто у 20-ті, 30-ті та 40-ві роки 
жорстокого й кровопролитного ХХ ст. склали мільйони 
своїх життів в ім’я незнаних нікому ідеалів сталінізму.

Сюди до величавого Меморіалу, що недавно звели 
на кручах, люди заходили до Зали Пам’яті, запалювали 
свічки і ставили їх на Вівтар Пам’яті. Хрестились, 
згадували чи уявляли, як було тим опухлим, котрі ледь 

пересувалися подвір’ям, полями або ж блукали по 
узліссю у пошуках ягід, грибів, лісових яблунь, щоб 
якось утамувати голод чи принести хоча якісь пожитки 
своїй малечі… Сумовита Зала Пам’яті, тут ступають 
притишено, тихо, повільно, схиливши голови. 

Та ось зазвучала «Балада про голодомор». Це 
соліст Національної капели бандуристів України ім. 
Георгія Майбороди Максим виводить під акомпанемент 
старовинного українського музичного інструменту, 
який у ХVII- ХVIII-ХІХ століттях супроводжував 
життя українських селян та козаків, звучав на міських 
базарах, шляхах і роздоріжжях, а в ХХ ст., коли 
українці під керівництвом «розуму і сумління епохи», 
аж надто часто  були транспортовані на сільські 
кладовища, або просто на сільські глинища, бо їх 
передчасно, іноді в юні літа, зустрічала та з косою, 
і так завершувався той «рай» на землі, про який так 
часто галасували і досі галасують в Україні комуністи. 

Директор Меморіалу пам’яті п. Віктор Діденко  
виголошує свою промову. Дорогі, шановані гості! 
Ми зібрались тут на київських кручах у цей День 
голодомору, щоб пом’янути тих, хто 78 років тому 
внаслідок страхітливого, штучного голодомору-
геноциду на найродючіших українських чорноземах 
у Європі, був змушений покинути у найжахливіших 
муках цей світ. Організатори цієї трагедії із числа 
московського партійного керівництва інколи втричі, 
а переважно у 20-30, а то й 40 разів пережили смерть 
своїх жертв, особливо тих, кого голод клав у могилу 
в якихось 2 або 3 роки. Нам сьогодні залишились 
хіба що поминання, запалювання свічок та відвідання  
цвинтарів, музеїв, якщо команди колгоспних гробокопів 
не зарили ті жертви на якихось пустирях, глинищах,  де 
і хреста не ставили, а вночі всіляка звірина знущалась з 
тих жертв… 

З коротким словом звернувся до скорботної 
громади  лідер партії «Наша Україна», президент 
України 2005-2010 рр., ініціатор і натхненник побудови 
цього Музею Віктор Ющенко, який переконаний, що 
трагедія Голодомору має об’єднати  український народ. 
Бо як повідомили у прес-службі партії, про це він 
заявив на відкритті виставки картин художника Валерія 
Франчука «Розгойдані дзвони пам’яті», присвяченій 
Голодоморам, які Україна пережила у минулому 
столітті.

«Поки український народ не почне сприймати 
Голодомор не як історію, а як проекцію на усю долю, 
рухомих змін у свідомості не передбачається… 
Дізнайся правду — і станеш вільним. А якщо боятися 
цієї правди, то про яку свободу ми можемо говорити? 
Ця трагедія має об’єднати  український народ, а не 
навпаки.  І те, що зараз відбувається, коли йде полеміка 
про потрібність цього музею, чи пам’ятати про 
Голодомор взагалі,— це лише показує низький рівень 
свідомості»,— сказав екс-президент.

Він укотре як приклад навів єврейську націю і її 
ставлення до трагедії Голокосту. «Спробуйте сказати  
євреям, що годі вже вшановувати пам’ять жертв 
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Голокосту, бо це було давно і вже не актуально. Та вас 
у кращому випадку засміють. Чим українці гірші? Тому 
я вважаю, що творення українського народу як нації ще 
триває»,— заявив В. Ющенко.

Також він висловив стурбованість з приводу того, 
що «зараз закінчується час живих свідків» голодоморів: 
«Вони всі потроху йдуть у вічність. Тому архіважливим 
є завдання зберегти їх свідчення і розповіді»,— заявив 
лідер «Нашої України».

Як уже згадувалося, напередодні 78-х роковин 
Голодомору-геноциду 1932-1933 років Національний 
музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» 
відкрив виставку картин із циклу «Розгойдані дзвони 
пам’яті». Ці твори — спроба відомого художника В. 
Франчука передати трагічні сторінки  голодоморів 
мовою мистецтва.

Художник Валерій Франчук подарував 
Національному музею «Меморіал пам’яті жертв 
голодоморів в Україні»  72 полотна з циклу про три 
українські «голодні трагедії», тобто про Голодомор 
1932-1933 років, а також створені ним полотна і 
присвячені двом іншим українським голодоморам — 
1921-1922 та 1946 — 1947 років.

Над серією «Розгойдані дзвони пам’яті» відомий 
український художник, лауреат Національної премії 
України ім. Тараса Шевченка Валерій Франчук 
працював понад 18 років. В основу трагічних полотен 
лягли спогади матері художника про три українські 
голодомори, які вона пережила у своєму житті. 
Матері Валерія Франчука у день відкриття виставки 
виповнилось 93 роки, і їй необхідно ще довго жити, 
щоб розповідати людям про жахливу траґедію 
українського народу у минулому ХХ ст. Валерій 
Франчук у віці 5 років уперше довідався від матері 
про те страшне лихоліття, що його пережили українці 
в 1932-1933 роках. Жаль, що упродовж 60 років 
українці нічого не могли дізнатися про цю замовчувану 
комуністами трагедію наших співвітчизників. Автору 
цих рядків якось лише на початку 1991 року під 
час одного із мітингів на Хрещатику перед міською 
адміністрацією довелось почути сакраментальну фразу 
від одного із московських колонізаторів: «Никакого 
голода в Украине не было, просто ленивые хахлы не 
хотели работать в поле». 

Тут же на цьому своєрідному поминанні 
замордованих голодною смертю прозвучали і слова 
Івана Васюника, співголови Громадського комітету із 
вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-
1933 років в Україні, який відзначив, що абсолютна 
більшість українців нині вважає, що це був свідомий 
злочин, це був геноцид українського народу. 

Слово надається академіку, директору Інституту 
літератури ім. Тараса Шевченка НАН України Миколі 
Жулинському. Микола Григорович у своєму виступі 
згадав про голод на Поволжі, і тоді світове єврейство 
підняло голос на захист своїх співвітчизників, хоча і в 
Україні тоді ж гинули тисячі сільських євреїв. Оратор 
підкреслював, що українські митці, письменники, 

художники мали б завжди пам’ятати про цю 
аномалію українського життя упродовж ХХ ст., про 
намагання червоної Москви знищити максимально 
український сільський люд, який залишався оберегом 
українства на Землі. Москва в ті роки переселила 
сотні тисяч етнічних росіян у вимерлі українські 
села Чернігівщини, Харківщини, Херсонщини, 
Миколаївщини, Дніпропетровщини та Запоріжжя, 
навіть не провівши звичайнісінької профілактичної 
побілки та поселили у ті житлові приміщення, де вчора 
корчились від голоду українці, щоб народні обранці 
у Верховній Раді України в нинішні роки української 
незалежності мали переконливі аргументи і підстави 
про потребу узаконення російської мови, як другої 
державної чи офіційної мови в Україні. Бо осілі тут 
росіяни і через 300 років не опанують української мови 
українських автохтонів. 

Були також схвильовані виступи народного 
депутата України Павла Мовчана та Івана Зайця.  
При слові Голодомор, Павло Михайлович згадує 
епізод із свого дитинства, це вже було десь після 
цього експерименту над українським народом, коли 
він втратив двох своїх старших братів, що померли 
голодною смертю, а тут 1938 або 1939 рр. московські 
посіпаки переслідували його батька і такий йому 
дістався удар в одне і друге вухо, що батько назавжди 
втратив слух.  

Та ось ведуча, заст. директора Музею, науковець, 
к. і. н. Олеся Онишко запрошує до виступу квартет 
Національної капели бандуристів України ім. Георгія 
Майбороди — звучить задушевна пісня «Лелеченьки», 
що так асоціюються з тими мільйонами українських 
діток, óбрази яких так майстерно змальовані великим 
літописцем Українського Голодомору Василем Баркою 
у його безсмертному і, мабуть, такому єдиному 
у світовій літературі і такому  трагічному творі, 
яким виявився  «Жовтий Князь», обидва томи якого 
з’явилися друком в одній книжці у харківському 
видавництві «Майдан» 2009 року, де директором 
Анатолій Стожук.

Слово надається поетесі Яні Шамрій. Звучать 
слова лиха і трагізму у її вірші

Валерій Франчук та Віктор Ющенко
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     «Заповіт»

Мрію, Господи, мрію… млію…
Маю в серці одну лиш надію,
Що згадають про нас на сторінці
Ті, хто виживуть — українці.
Що колись у минуле заглянуть
 І із їжею на столах, 
Нас хвилиною мовчки пом’януть
 І застигне сльоза на очах. 
Хай ідуть по життю та згадають,
Той страшенний в історії хід, 
Справедливості хай зажадають
І скуштують за нас свіжий хліб.
Хай живе українська родина, 
Хай виборює правду життя
І хай ситою буде родина,  
Хай спокійною буде душа. 
Поминайте ви нас, поминайте…
Ми з жорстокості згасли давно.
Пам’ятайте  навік, пам’ятайте…
Хай щороку вам родить зерно, 
Щоб ви голоду зроду не знали, 
Щоб вам Бог дарував в добрі жить, 
Кожен день про біду пам’ятали
Й не дали більше жах повторить.

Доречно прозвучала у виконанні соліста 
Національної капели бандуристів України  
ім. Г. Майбороди Максима «Кров людська не водиця», 
а квартет тієї ж капели ім. Г. Майбороди виконав пісню 
на слова Богдана Лепкого «Чуєш брате мій».

Особливо схвильовано сприйняли присутні 
вірш поета, художника, народного артиста України 
Григорія Булаха «Три колоски» у його ж виконанні. 
До речі, Григорій Булах тільки нещодавно повернувся, 
як свідчить його розповідь, із своїх рідних Пісків, 
Лохвицького району на Полтавщині, де встановив 
Хрест на могилах тих односельчан, що померли 
передчасно од Голодомору. На жаль, сучасні 
можновладці, набивши кишені за рахунок трудового 
люду, оправдовуються, мовляв, не можемо пом’янути  

своїх земляків.
Автору цих рядків довелося переглянути 

окремі сторінки Національної «Книги Пам’яті жертв 
Голодомору 1932-1933 років» у м. Києві, Вінницькій, 
Житомирській, Київській, Запорізькій, Кіровоградській, 
Луганській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, 
Харківській, Херсонській, Черкаській — том І та 
Черкаській — том ІІ областях. Скільки ж тих мільйонів 
українців у борні з «імперією зла» було відправлено 
у світ тіней. Це товсті, великого формату книги, де 
подані прізвища, імена та по батькові, роки народження  
або у якому віці людина померла. Це ж потрібно 
було створити таку божевільно партію, щоб з таким 
божевільним переконанням відправити на той світ 
мільйони людей. Докладніше я вивчив імена жертв 
цього Голодомору у селі Марківці, Бобровицького 
району, на Чернігівщині — це рідна оселя академіка 
Петра Кононенка, хто створив  стільки гострих 
публіцистичних виступів про цю трагедію у країні 
«непереможного соціалізму», безліч разів дискутував 
з тими комуністичними ораторами, які й досі 
переконані «Жодного голоду не було». Показую Петру 
Петровичу Книгу його рідного села, але не можемо 
докладно переглянути все, бо ж хочеться вислухати 
всіх ораторів. Домовляємось, що трохи пізніше 
організуємо відвідання цього музею колективом усього 
нашого Національного науково-дослідного інституту 
українознава.

Тож село Марківці  на Чернігівщині, це через 2 
села після останнього населеного пункту Заворичів 
Київської обл., де Петро Петрович закінчував 
десятирічку, а до його Марківців було якихось 10-12 
кілометрів: 9 родин Борисенків — Борисенко Василь 
Олексійович — 8 років, Борисенко Ганна Іванівна — 9 
років, Борисенко Олена Іванівна — 10 років, Борисенко 
Павло Іванович — 11 років, Борисенко Параска 
Іванівна — 13 років, Борисенко Уляна Єлисеївна — 13 
років, Борисенко Анастасія Іванівна — 18 років, Буряк 
Володимир Ілліч — 19 років, Голик Дмитро Федорович 
— 4  роки, Данильченко Наталія Миколаївна — 
15 років, Демиденко Тимофій — 17  років.  Із 29 
померлих мешканців села Марківці я подав лише тих 
наймолодших, які упродовж свого коротенького життя 
жодного гріха не могли вчинити ні проти односельчан, 
ні проти людства, зрештою, ні проти компартії, яка 
підготувала їм таку жахливу кончину на багатих 
чорноземах Чернігівщини. Хоча у тому ж районі у 
великих селах були відправлені на той світ штучно 
організованим голодом по 100-300 осіб.  Листаєш ті 
громіздкі Книги Пам’яті і думаєш — в ім’я чого тисячі 
тих Корчагіних мчали верхи на гнідих чи каштанових 
кобилах,  піднявши шаблюки до піднебесся, щоб через 
якесь десятиліття їхніх бабусь і дідусів, татів та матерів 
відправили на таке страхітливе знищення.

Після усіх цих поминань ми ще довго з 
колегою Миколою Глушком із відділу інноваційних 
досліджень блукали по стрімких і крутих пагорбах 
наддніпрянських, перечитували на гранітних плитах 
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цитати видатних американських, французьких, 
італійських, англійських австрійських, німецьких, 
шведських борців за мир чи пак миротворців, хто 
зв’язавшись з історією того українського голодомору 
іноді передчасно йшли з цього світу…, бо стільки 
у цьому українському Голодоморі  жорстокості, 
варварства, дикості, що ніколи не збагнути. 
Приходять на пам’ять дії цієї жорстокої команди 
із роману «Жовтий Князь» Василя Барки, коли за 
розпорядженням обласних та районних комітетів партії 
руйнують домовини на сільських та міських цвинтарях, 
у жіночих монастирях, вишукуючи по скрізь золоті 
обручки, золоті щелепи, ложки… Так нагадало мені 
текст польського екскурсовода в Освєнцимі далекого 
1966 р., коли я, як переможець конкурсу «Біля мапи 
братньої Польщі», відвідував місця польського 
мартитрологу, не відавши ще тоді, що ці речі описав 
трохи раніше класик української літератури Василь 
Барка. 

Оксана Лятуринська

Їде в білий двір бабуня 
Кіньми тої ж масти 
Научати кужіль класти, 
Тонко нитку прясти.

Гриви коней — сніжні руна, 
А дзвінки —  крижані, 
А з відлетом, мов пірчані, 
Пухом биті сані.

Як почне своє навчання 
Бабця на покутті, 
Як чесати льону кужіль 
Гребнем дрібно-кутим,

Як вставати зпоза-рання, 
Гаптувать на пальцях, 
Як спекти, не спікши пальця, 
Хліб ідей без закальця...

Реї, щогли і лаштунки,
Дивовежі на обзорі, —  
О, моря, моря  прозорі, 
Як вітрило — серце юнґи!

Узбережжя  коралеві, 
їх минають човни срібні. 
Десь чатують чорні глибні. 
Над бортами б’ються меви. 

Все вперед, вперед, у далеч!
Нам нема вертання. 
Безвість кличе нас, незнана.
Океани.

* * *

* * *

Гра барв і ліній смілий взлет, 
І певний контур — жадний. 
У ритмі бистрім й ладнім 
Маляр минув сюжет. 

Оцяя пляма — коник? Лялька? 
Тканин відрізок лесклий?... 
Чи не збагнути арабеску 
В її метричних скалках?

НА ВИС ТАВІ

NATURE MOR TE

Камелії на синім оксамиті.
Рожевії листи і жовті свічи,
Гедвабна шаль на крісла спинці...
Тут хто-то тільки був. Самітно.
Дивився  полум’ю у  вічи,
Читав поблідлії сторінки,

Зідхав і думав. Непритомно
Виходив темними дверима
У світлий сад. Минулість звала
Перстом тонким. Так повідомо
Звучали мадриґалів рими
І повні руху й вальса залі.
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Уже півтора року Національний науково-дослід-
ний інститут українознавства (ННДІУ) перебуває в 
стані жорсткого пресингу та облоги. У серпні 2011 р. 
над ним нависла реальна загроза ліквідації. Становище 
врятував президент України В. Янукович. Здавалося, 
можна нарешті розгорнути заплановану багатоаспек-
тну роботу.

Однак… Навіть після витвережуючого втручання 
адміністрації президента в особі її глави С. Льовочкіна 
та радника президента Г. Герман рейдерські напади на 
ННДІУ групи зацікавлених осіб, що діяла за підтрим-
ки міністра освіти Д. Табачника, не припинилися. І це 
говорить багато про що. 

Свого часу, пане міністре, я звертався до вас із 
низкою запитань, без розгляду і вирішення яких не-
можливий розвиток інституту (тепер його офіційна 
назва — Національний науково-дослідний інститут 
українознавства та всесвітньої історії).

На жаль, ви не відповіли на них (як здебільшого 
не відповідали й інші працівники міністерства, за ви-
нятком М. Гончаренка).

Отож іще раз про штучно породжені, але 
об’єктивно невідкладні для позитивного розв’язання 
проблеми. Досі ми намагалися налагодити контакти 
для узгодження позицій, виходячи, здавалось би, з 
очевидного: інституту не з руки бути в конфронтації 
зі своїм міністерством, але й міністерству не гоже 
конфліктувати із своїм інститутом. Однак виявило-
ся, що цієї максими не дотримується частина ваших 
слухняних працівників. Докази викладу фрагментарно, 
оскільки ви найкраще знаєте плановані вами особисто 
і заходи, і очікувані наслідки. Отже, що було потрібно 
для подальшої успішної роботи ННДІУ?

Найперше — це, зрозуміло, науково чесне й від-
крите формулювання політики МОН і його очільника 
спочатку щодо ННДІУ, а тепер і ННДІУ та всесвіт-
ньої історії. Зрозуміло, що її можна було виробити й 
реалізувати лише за умови конструктивної співпраці. 
Однак що ж вийшло? Абсурдно, але за півтора року 
ніхто з МОН усебічно не ознайомився з практичною 

діяльністю колективу інституту, а тому не виклав на-
віть елементів програми перспективної співпраці МОН 
і ННДІУ.

Що було? Постійне й системне блокування, а то й 
торпедування діяльності інституту, а згодом і неприхо-
ване, однак закамуфльоване рейдерство!

Ознаки такої політики виявилися ще в час першої 
(і — єдиної!) нашої зустрічі. Я намагався розгорнути 
панораму нашої багаторічної діяльності, сподіваю-
чись на вашу активну підтримку,— але у вас були свої 
плани щодо ННДІУ. На жаль, як виявилося,— цілком 
протилежні. Це прояснилося, зокрема, в тому, що ви 
практично не реагували на розповідь про зроблене та 
плани, зате одразу ж зреагували на повідомлення, що я 
маю намір завершити 19-річне керівництво створеним 
мною інститутом і пропонувати обрати новим директо-
ром молодого, авторитетного заступника (на відповід-
ній заяві ви одразу ж написали «згоден»), але далі по-
чали говорити про «підозрілу династичну» тенденцію, 
а потім запропонували «посилити» інститут якимось 
проректором, який нам має «сподобатися».

На застереження, що в ННДІУ виконують наукові 
теми й програми більш як 20 своїх академіків та про-
фесорів, майже 20 іноземних педагогів і вчених та по-
над 30 кандидатів наук, а проректора, який би проявив 
себе в українознавстві, ми доти не зафіксували,— ви 
пообіцяли додатково вивчити питання.

Здавалося б, суто спонтанний епізод, та виявило-
ся, що насправді він увиразнив ваш давно замислений 
таємний план. На жаль, зловісний план! Бо коли були 
проведені звітно-виборні збори, і колектив, на мою 
пропозицію, одноголосно обрав нового директора 
(кандидатуру якого МОН протягом чотирьох років за-
носив до списку резерву!) — вибухнув скандал. Ваші 
функціонери оголосили збори... недійсними, бо на них, 
мовляв, не був присутній представник МОН!

Ви добре знаєте, що згідно із законами на збо-
рах, по-перше, присутність представника МОН не 
обов’язкова; а по-друге, заступника міністра М. Стріху, 
який мав бути на зборах (вони були призначені на ра-
нок), опівночі повідомили про звільнення з посади.

На всяк випадок ми звернулися до іншого заступ-
ника міністра і начальника департаменту, але в них 
були свої дуже важливі заходи. Один із працівників 
МОН застеріг: «Дивіться, планується призначення  
в. о. директора». Чужого. І я написав заяву, що від-
кликаю свою заяву про звільнення з посади. І згідно із 
законом продовжував працювати.

Були проведені нові звітно-виборні збори, на які 
ми запрошували всіх бажаючих працівників МОН, од-
нак на збори з’явилася... знімальна група!

Жодних претензій до зборів не було, матеріали 
виборів ми надіслали до управління МОН, проте від-
повіді досі не одержали. Більше того: вибори визнано 
нелегітимними. І тоді ми провели ще одні збори...

Ви переконалися, що колектив ННДІУ є висо-
копрофесійним і сповненим почуття гідності, отже, 
посадити в керівне крісло «симпатичного проректора» 

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ
директора ННД інституту 

українознавства
Петра Кононенка

до Табачника
(опубліковане

в газеті «Дзеркало тижня» 
від 07.10.2011)
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шляхом іще одних виборів не вдасться,— і тоді вда-
лися до ще одного абсурдного ходу. Про нього в січні 
2011 р. ми дізналися з інформації на «5 каналі» телеба-
чення: Кабмін видав розпорядження про... реорганіза-
цію ННДІУ в Науково-дослідний інститут українознав-
ства та... всесвітньої історії.

Тепер уже очевидно (а ми ще тоді це зрозуміли), 
що ні вас, ні ваших «реформаторів» не цікавить не 
тільки українознавство, а й усесвітня історія! Бо для 
реалізації розпорядження необхідно було вирішити 
низку питань: концепції та плану роботи оновленого 
інституту, фінансування, кадрів, технологій, засобів 
співпраці з іноземними центрами українознавства. 
Однак про це не було й мови. «Реформаторів» цікавив 
сам інститут, його приміщення і земля, але ж ними не 
заволодіти без опанування керівництва інститутом.

І тоді ви, п. Табачник, створили комісію з нібито 
реорганізації і призначили її головою працівника Ака-
демії внутрішніх справ — завідуючого кафедрою іс-
торії... права А. Чайковського. Ось це й розкрило ваші 
справжні наміри, адже виявилося, що в комісії з «ре-
організації Інституту українознавства» немає жодного 
ні наукового представника інституту, ні українознавця, 
а пан Чайковський навіть формально не належить до 
МОН України. Більше того, він не має і початкової 
українознавчої кваліфікації. Сумнівні інновації!

Та справа, на жаль, абсурдна не тільки у формаль-
ній площині. Згідно з якими і чиїми повноваженнями 
ви пропонували КМ цей проект?

Колектив ННДІУ, його керівництво поставали 
сторонньою масою, якої ви не удостоїли не тільки 
згоди, а й інформації. Ми поцікавилися, чим мотивува-
ла ініціативу колегія МОН, але дізналися, що колегія 
цього питання не розглядала. Отже, ви пропонували 
виключно від себе?

Ми спробували з’ясувати, на підставі чого при-
ймалося згадане вище розпорядження Кабінету міні-
стрів та які ставилися завдання перед новою структу-
рою інституту?

Відповіді не було і немає й досі. Натомість вий-
шов наказ МОНМС, підписаний першим заступником 
міністра Є. Сулімою (чому не міністром?!), згідно з 
яким розпочинала діяльність комісія з реорганізації. І 
знову — не тільки без погодження, а й без відома ко-
лективу ННДІУ та його керівництва. Отже — іще один 
відвертий факт службового ігнорування юридичних і 
морально-етичних законів!

Особливо було виділено три пункти: 1) позбав-
лення ННДІУ статусу юридичної особи; 2) відсторо-
нення законно обраного директора від виконання ним 
обов’язків; 3) звільнення з посад усіх працівників 
ННДІУ... Єдиним повновладним керівником (і праців-
ником?) ставав... А.Чайковський.

Виявилося, що вся реорганізація зводилася до... 
ліквідації існуючого ННДІУ. Що ж мало реорганізову-
ватися?!

Я одразу ж звернувся з письмовим проханням від-
повісти на пов’язані із цими «новаціями» питання. Ви, 

п. міністре, не удостоїли мене своїх відповідей.
Потім буде спроба радника президента Г. Герман 

посприяти нашій зустрічі для обговорення найважливі-
ших питань; ви висловили згоду зустрітися наступного 
дня в міністерстві. Я марно прочекав три з половиною 
години…

Загалом-то, чим би ви могли виправдати дії — 
свої і ваших працівників? Як і те, що діялося довкола 
формально неіснуючого ННДІУ... А діялося незбаг-
ненне: розпорядженням Кабміну визначалося, що в 
місячний строк МОН розробить положення про новий 
інститут, а в два місяці — здійснить реорганізаційні 
заходи. Тоді, згідно з указом президента, і за новою 
структурою, створеною на основі існуючого ННДІУ, 
зберігався статус національного. А далі мав знову за-
функціонувати статут ННДІУ та всесвітньої історії. 
Що й необхідно узаконити.

Спливли ті обидва строки: ні положення, ні 
плану реорганізації колективу ННДІУ запропоновано 
не було. Колектив ННДІУ запросив на раду інституту 
визначену МОН комісію з реорганізації, — але вона 
не появилася, бо А. Чайковський розгнівались: як це 
«ліквідована» рада може ставити якісь вимоги?..

Тоді трудовий колектив ННДІУ створив свою ко-
місію з реорганізації. Вона розробила концепцію, план 
реорганізації, структуру, штатний розпис та статут 
реорганізовуваного інституту і запропонувала п. Чай-
ковському спільно провести обговорення й координа-
цію планів обох комісій. Він відкинув і цю ініціативу 
колективу ННДІУ. Бо конструктивних планів у нього 
не було, як не було й реальної комісії та її планів щодо 
реорганізації. Була — комісія з ліквідації ННДІУ.

А. Чайковський правив одноособово і по-
диктаторському владно, втручаючись у всі сфери не-
знайомої йому структури та галузі науки.

…Інститут українознавства — ровесник неза-
лежної України. За цей час його колективом створені 
концепція і програми (всеукраїнська та міжнародна) 
українознавства. Проведено 19 міжнародних форумів, 
у яких узяли участь десятки зарубіжних країн (від 
Австралії до Японії). Укладено й реалізуються угоди з 
університетами, науковими центрами, кафедрами Ав-
стралії і Бразилії, Великої Британії і Франції, Канади і 
США, Польщі і Росії, Болгарії і Грузії, Азербайджану і 
Казахстану, Китаю і Молдови... Випущено 50 номерів 
журналу «Українознавство» та 25 випусків збірників 
наукових праць; видано кілька сотень монографій та 
тисячі наукових статей. Створено навчальні програми 
(у тому числі із Шкільною радою США) з українознав-
ства для дитячих садків, шкіл і ВНЗ. Розроблено низку 
міжнародних проектів, відзначених свідоцтвами та 
сертифікатами. Ведеться підготовка й перепідготовка 
науково-педагогічних кадрів. Ефективно працює спеці-
алізована рада із захисту докторських і кандидатських 
дисертацій. Виконуються наукові теми міжнародного 
рівня, за матеріалами яких видано сотні монографій і 
тисячі наукових статей...

Як бачите, Дмитре Володимировичу, ми й без 
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міфічних «реорганізацій» органічно пов’язані із світо-
вою історією, бо й українознавство визначається як 
«наука про Україну та світове українство у всьому 
часо-просторовому обсязі їх розвитку та перспектив»... 
Не зустрінемо лише в жодному розділі українознавчої 
сфери прізвища А.Чайковського!.. А тому закономірне 
запитання: на яких підставах саме йому доручалося 
здійснювати процес реорганізації? Чому не бралася до 
уваги відома максима великого І. Крилова: «беда, коль 
сапоги начнет тачать пирожник, а пироги печи сапож-
ник...»?

У виконанні А. Чайковського виявився цілий 
ланцюг заходів, які спочатку гальмували, а далі мали 
й руйнувати всю систему життєдіяльності науково-до-
слідного українознавства. Не будемо вести мову про 
«дрібниці», як-от: заборона директору ННДІУ корис-
туватися інститутською машиною чи встановлення не 
більш як триденного терміну відрядження і виїзду за 
межі Києва лише з дозволу МОН (?!). Як арештанту.

Посилаючись на наказ, підписаний Є.Сулімою 
(до речі, ліквідаторський наказ), п. Чайковський узяв 
на себе воістину диктаторські повноваження: і адмі-
ністративно-господарські, і організаційні, і фінансові: 
він один, привласнивши печатку ННДІУ, санкціонував 
(чи заперечував) усі інститутські документи — і вну-
трішнього, і міжнародного характеру.

Але вершиною цього свавілля стала ліквідація 
статусу ННДІУ та розробка положення про ННДІУ та 
всесвітньої історії, що орієнтувало на жорстку центра-
лізацію та ручне управління з боку МОН абсолютно 
всіма ланками життєдіяльності наукової установи 
(зокрема, замість виборів — призначення директора 
міністерством і — могутнє відкриття! — призначення 
міністерством навіть керівників підрозділів (що є ана-
логом керівників кафедр), а головне — заступника ди-
ректора, який наділявся надзвичайними повноваження-
ми,— як заявив п. Чайковський, секретним контрактом 
з конфіденційними повноваженнями). Не зафіксовано 
положенням хіба що необхідності складати присягу пе-
ред міністром, його заступником і заступником дирек-
тора ННДІУВІ...

Події, пов’язані з «реформуванням» Інституту 
українознавства, не можна вважати прикрим винят-
ком. Дивні «перебудовні» процеси відбуваються в 
університетах Донбасу, Одеси, Умані, Києва, Львова, 
Полтави та ін. міст. І всі ті ВНЗ з числа не відсталих, а 
передових! І їхні керівники відомі не консерватизмом, 
а реформаторством, визнані талановиті вчені. А що ж 
принципово поліпшилося після їх заміни?..

І тут виникають запитання ширшого плану: що 
змінилося в кращий бік внаслідок ваших «реформ», п. 
Табачник? Прийшовши до МОН, ви почали зі скоро-
чення терміну навчання: з 12 класів до 11-ти. В Європі 
є 11-річне і 14-річне навчання. Але які були мотиви 
і як здійснювалася «реформа»? Яку було проведено 
аналітичну науково-організаційну підготовчу роботу? 
Запитання риторичне. І що вийшло? Розгубленість і 
школярів, і педагогів, і батьків. Потрібними стали під-

ручники нового (але якого?) типу. Однак їх не було (як 
не вистачає й досі); випустили букварі російською мо-
вою з перевищенням потреб, а українською — з недо-
стачею; кадри ніхто до кардинальних змін не готував; 
діти, батьки, педагоги стали об’єктом волюнтарист-
ських експериментів. Зокрема щорічних змін правил 
вступу до ВНЗ та корективів до умов зовнішнього тес-
тування. Не випадково, що тисячі дітей після 11 класу 
стали поповнювати «декласовані» верстви суспільства 
(адже їх, як правило, не брали ні на виробництво, ні 
в армію!). Головним мотивом було: за скорочений на 
один рік план буде додано три — за рахунок навчання 
дошкільнят: як в Англії... Але в Англії в садках 95% 
дітей, а в нас за хисткою статистикою — 64. До того 
ж — там садки упорядковано найкращими педагогами, 
програмами, технологіями,— а в Україні?

Наступним вашим кроком стала ідея «оптиміза-
ції» шкіл, яка звелася до... ліквідації значної частини 
загальноосвітніх навчальних закладів. На подив, а 
згодом і обурення школярів та їхніх батьків і педагогів, 
— до ліквідації передовсім... україномовних закладів. 
І це за умови, що в США майже 30 шкіл українознав-
ства, а в ряді областей України їх одиниці. Однак — не 
дивно, бо з перших же кроків ваше реформаторство 
торкнулося головним чином... української мови: від-
веденої на її вивчення кількості годин, програм і під-
ручників з української мови, історії, літератури... І не 
лише шкільних. Було вилучено підготовку та іспити з 
української мови для аспірантів. Апофеоз — вилучен-
ня з проекту закону про ВНЗ доти існуючих для вищої 
школи принципових положень: навчання та виховання 
здійснювати: 1) на грунті українознавства; 2) держав-
ною — українською мовою... А ви на всіх широтах 
упроваджували мову російську. А також було запропо-
новано керуватися «законом про мови», внесеним Єф-
ремовим, Симоненком, Гриневецьким,— хоча він був 
відхилений (навіть для розгляду) Верховною Радою! З 
проекту закону про ВНЗ практично вилучено систему 
виховання, а завдання ВНЗ зведено лише до «організа-
ції навчального процесу»?!

Отже: такими вийшли ваші «реформи»… Якби ви, 
Дмитре Володимировичу, були лідером певної партії 
чи конфесії, то ще могли б проповідувати певні (хоча 
практично й антисуспільні) ідеї, але ж ви міністр, тоб-
то особа, наділена державними, владними повноважен-
нями. Чому ваша позиція дисгармоніює з політикою 
президента і Гуманітарної ради при президентові? Чи 
можливе таке в будь-якій цивілізованій країні?

Світовий форум українців категорично не сприй-
няв вашої політики, — чому ж не рахуєтеся з думкою 
та позицією не лише інтелігенції, а й усієї світової гро-
мади? Чому досі продовжуєте «реорганізацію» ННДІУ 
та всесвітньої історії в дусі українознавчого нігілізму 
та агресивного рейдерства? То яким і чиїм інтересам 
служите п. Табачник?
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35-та вчительська 
конференція
Валентина Каплун 

7-9 Жовтня 2011 року на оселі Спілки Української Молоді відбулася 35-та вчительська конференція шкіл 
українознавсва в Америці. В роботі конференції взяли участь 49 делеґатів з різних стейтів Америки, управа Шкільної 
Ради, директори шкіл і вчителі.

Розпочали роботу в п’ятницю ввечері нарадами директорів та педагогічних дорадників. Голова Шкільної Ради др. 
Євген Федоренко привітав усіх присутніх і представив нову директорку школи українознавства СУМа в Нью Йорку 
Ірину Чуян і заступника директора школи в м. Чікаґо (Ілиной) Зоряну Ольшанівську.

Др. Федоренко відзвітував про стан шкіл Українознавства в Америці, які належать до системи Шкільної Ради, 
а це — 40 шкіл і понад 2,500 студентів. І приємно відмітив, що кількість шкіл зростає і все більше дітей записується 
до українських суботніх шкіл. Більшість вчителів — це так звана «четверта хвиля», майже всі з вищою освітою. А 
ще, саме приємне, що деякі вчителі і дванадцять директорів шкіл — це бувші випускники шкіл українознавства, які 
«виплекані» Шкільною Радою і перейшли курси підвищення кваліфікації вчителів, які кожного року, ось уже на протязі 
27 років проходять на «Союзівці».
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Пізніше звітували директори шкіл про кількість 
дітей і вчителів в школі — скільки дітей прибуло і скільки 
покинули школу, які виховні заходи проводили на протязі 
минулого навчального року, скільки дітей успішно 
здали матуральні іспити. Особливої уваги набула тема 
кредитів до коледжів і університетів за диплом школи 
українознавства. (Додаткова інформація буде друкуватися 
в журналі «Рідна Школа»). Також піднімалося питання 
веб-сторінок шкіл українознавства, де вчителі і директори 
могли б обмінюватися досвідом, інформацією і черпати 
щось нове для своїх лекцій.

Професор Є. Федоренко пригадав директорам, 
що предмет «релігія» рішенням минулої конференції 
було замінено на «християнську етику», так як до шкіл 
українознавства записуються діти різних віросповідань.

Деякі школи п’ ятидесятників, які існували 
самостійно при молитовних будинках, тепер прилучилися 
до системи Шкільної Ради і вживають наші програми і 
підручники.

Час летів невпинно, а дискусії продовжувалися, 
бо багато є наболілих питань, але все ж таки всі пішли 
відпочивати до готелю «Криниця», який нам люб’язно 
запропонувала СУМівська оселя, щоб завтра з новими 
силами продовжити роботу.

В суботу (8 жовтня) приїхали ще багато вчителів з 
різних шкіл.

Професор, др. Федоренко офіційно відкрив роботу 
35 конференції вчителів шкіл Українознавства. Хвилиною 
мовчання ми вшанували пам’ять бувших директорів 
і вчителів, які відійшли у вічність минулого року: 
пані Стефанія Квасовська (1911-2011) — довголітній 
директор школи в м. Пасейку, Ню Джерзі, адміністратор 
курсів підвищення кваліфікації вчителів (1985-2005) 
та довголітній член Управи Шкільної Ради (понад 30 
років); Александер Пришляк (1924-2011) — заступник 
Голови Шкільної Ради, директор школи українознавства 
в м. Гартфорд, Конектикут (1964-1989); Леся Фенцор 
— колишній директор школи в м. Сиракюзи; Євстахія 
Гойдиш — відомий педагог і довголітній викладач 
української культури в школі «Самопоміч» в Нью Йорку.

Др. Є. Федоренко наголосив на значенні таких 
конференцій (звіти і матеріяли будуть опубліковані в 
журналі «Рідна Школа»), доповів про діяльність Шкільної 
Ради, як інституції, від часу створення і до сьогодення. 
Навів цитату: «Від фізичного голоду гинуть люди, а від 
духовного — нація».

Др. Федоренко з приємністю відмітив, що багато 
відомих людей — це вихідці шкіл українознавства, а саме 
— адмірал Люшняк, астронавт Гайді Стефанишин-Пайк, 
ректор Борис Ґудзяк, Аскольд Лозинський.

Багато актуальних питань піднімали вчителі і 
директори: підручники, чартерні школи, правопис і т.д. 
Після головної організаційної частини вони розділилися 
на групи молодших і старших кляс і почали роботу по 
комісіям. Старші кляси — голова др. Юрій Гаєцький, 
молодші кляси — директор школи українознавства у 
Філядельфії Ольга Костів.

Др. Ю. Гаєцький відкрив сесії вищих кляс 

привітанням всіх присутніх і оголосив плян роботи. 
Найголовніше питання старших клясів — це, звичайно, 
матуральні іспити. Ширшу інформацію подав др. Роман 
Брух — член Управи Шкільної Ради та вчитель географії 
в школі ім. Лесі Українки в Моріс Каунті, Нью Дж.

Др. Гаєцький підняв питання: «як вчити наших дітей 
про ті події, які зараз діються на Україні» і навів приклад 
з підручника російських шкіл — як там спотворено вчать 
дітей про Україну (це просто ЖАХ!).

Світлана Хмурковська — директор школи 
Українознавства в м. Йонкерс прочитала сатиру на 
підручник історії України міністра освіти України Дмитра 
Табачника «Нащадки Богдана».

Др. Є. Федоренко повідомив, що Д. Табачник 
(МОУ) заявив, щоб в програмах по літературі подавати 
опис і твори тільки тих письменників, що вже померли. 
Але ми хочемо, щоб в програму по літературі добавили 
письменників ХХІ століття, таких як Іван Дзюба, Шкляр, 
Ліна Костенко та інші.

Щодо правопису, др. Федоренко наголосив, що 
Шкільна Рада дотримується академічного, або так званого 
«харківського» правопису Голоскевича, допоки на Україні 
не приймуть офіційно новий правопис.

Ярослав Березовський з Дітройту розповів про 
педагогічного дорадника їхньої школи, відомого 
професора мови та літератури Асю Гумецьку, представив 
її нову збірку — вибрані праці і прочитав одну іх них 
(«Молитва за батька»).

Ярослава Данищук — заступник директора школи 
в Саут Бавнд Бруку, Нью Дж. прочитала вірш Ліни 
Костенко «Крила».

Ігор Мірчук з Філядельфії — автор підручників 
по культурі для шкіл українознавства провів практичну 
лекцію «Як викладати музику, щоб було цікаво і 
практично». Лекція «перепліталася» з музикою Лисенка, 
який жив в часи Шевченка, в той час, коли був стиль 
романтизму в літературі, історії, культурі, а це — любов, 
почуття, емоції. А закінчилася сесія кантатою «Радуйся 
ниво», яку Лисенко написав до 50-ти ліття смерті Т. 
Шевченка.

Сесією молодших клясів керувала член управи 
Шкільної Ради та директор школи з Філядельфії Ольга 
Костів. Першим був виступ п. Надії Ковтун (школа 
українознавства в Пасейку, Ню Джерзі) «Елементи 
християнської етики на уроках в школі українознавства». 
Кожна субота починається з молитви з певним наміром — 
за батьків, друзів.

У виступі п. Лідії Кухти (Йонкерс, НЙ) «Специфіка 
вивчення української мови як іноземної» було наведені 
результати дослідження з Університету ім. Дж. Мейсона: 
учні, які не були англомовними і вчилися тільки на 
англійській мові, потребують в середньому 7-10 років, 
щоб наздогнати своїх однолітків. В той же час учні, 
яким матеріал подавався на рідній і англійській мові 
потребують 4-7 років.

Подібну думку висловив і п. Віктор Курилик (Ню 
Йорк, НЙ) — найкраще різні мови дитина вивчає в 
ранньому дошкільному віці. Пізніше друга мова повинна 
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подолати стереотип першої (базової мови).
П. Юрій Косачевич (директор, Випані, Н. Дж.) 

закликав вчителів молодших класів починати давати дітям 
перекладати найпростіші речення вже у 1-му клясі.

«Музика ушляхетнює людину» — такими 
словами почав свій виступ п. Ігор Мірчук (Філядельфія, 
Пенсильванія). Багато старших людей на питання: 
«Що найбільше залишилося в пам’яті зі Школи 
Українознавства?», відповідають: «Пісні». Урок можна 
почати з молитовної пісні, де музика допоможе дітям 
заспокоїтися, в кінці уроків — маршова, бадьора пісня.

П. Стефанія Шкафаровська поділилася своїм 
досвідом. На початку уроків, коли можливі запізнення, 
діти малюють під українські пісні. Пізніше кожен 
розказує, що намалював. Коли діти змучені і «засинають» 
— гра «Замри».

П. Світлана Хмурковська (директор, Йонкерс, 
НЙ) показала книжки, матеріяли, які вона привезла з 
України. Всі бажаючі могли замовити їх — п. Світлана 
ласкаво погодилась зробити замовлення в Україні і 
пізніше вислати вчителям. Також розказала про «Дитячий 
Культурний Центр для Українців і Інших Слов’янських 
Груп», який незабаром відкриється в Йонкерсі.

П. Ганна Кріст (Пасейк, Н.Дж) в доповіді «Ігри на 
уроках розвитку мовлення» розказала про свій досвід 
використання ігор, серед них: «Телеграми (Поштові 
картки) до батьків, друзів,...»

В кінці п. Марія Поліщук запропонувала обговорити 
два питання:

1. Хто є учнями Шкіл Українознавства? Чим вони 
відрізняються від учнів в Україні?

2. Яким повинен бути вчитель Школи 
Українознавства, щоб навчити наших дітей?

В обговорені взяли участь всі без винятку вчителі.
Здавалося б за два дні можна все обговорити, 

проблеми, пропозиції, звіти... Та це не для вчителів шкіл 
Українознавства. У нас завжи бракує часу аби справді 
все вирішити. І ось на третій день (Неділя, 9 жовтня), 
залишились самі витривалі. Розпочався він з привітання 
доктра Є. Федоренка, який пригадав про те, що на 
попередній конференції ми згадували про іноземних 
видатних педагогів а сьогодні ми розглядатимемо наших, 
вітчизняних педагогів. Пан Євген підкреслив, що такі, 
як К. Ушинський, С. Русова, І. Огієнко, Г. Ващенко, В. 
Сухомлинський є педагогами-клясиками, що внесли 
вагомий внесок у світову педагогіку. І власне нам, 
українцям, варто би більше використовувати у своїй 
практиці надбання цих геніїв своєї справи.

Світлана Хмурковська — директор Школи 
Українознавства в місті Йонкерс, виступила із матеріялом, 
який підготувала Христина Васильків — філолог романо-
германських мов та літератури, маґістер з викладання 
англійської мови, як іноземної та з двомовної освіти.

У цьому виступі була висвітлена тема: 
«Етнопедагогіка». Головними засобами якої є: рідна мова, 
міфологія, фольклор, народні ігри, народна символіка 
та інші національні традиції і звичаї. І без цих засобів 
виховання не може розвиватись ні родина, ні школа, ні 

сучасна педагогічна наука.
Також на основі наочних матеріялів, було показано 

структуру уроку у молодших клясах, за системою К. 
Ушинського, який включає у своїй методиці різнобічний 
підхід до висвітлення однієї теми. Для прикладу 
візьмемо казку « Два Козлики». Спочатку зачитуєм текст, 
показуєм зображення на малюнку героїв казки, робота з 
текстом, обговорння теми «упертість», рольове читання 
твору, фізультхвилинка «Ми — Козлики», схематичне 
зображення героїв на папері, на основі зображення 
створити свою історію про козликів.

Цей підхід, до вивчення та розвитку мовлення, є 
легким, захоплюючим та цікавим і діти із задоволенням 
виконують усі завдання.

Також у виступі було згадано про Софію Русову 
(1856-1940) — педагога, історика, громадського і 
політичного діяча України, яка серцем і душею прийняла 
біль України і віддала всі свої сили на визволення 
її народу з темряви. Вона наполягала на тому, щоб 
виховання розпочиналось з народження дитини із 
колискових пісень, народних казок, лічилок, загадок, 
тощо. У системі національної освіти, Софія Русова, 
велику увагу приділяла дошкільному вихованню і 
головним завданням педагог вважає розвток самостійності 
дитини.

Юрій Гаєцький, розповів про Г. Ващенка (1875-
1967), який був батьком української педагогіки і 
систематизував усі елементи педагогіки, що включає 
частину західної. Пан Гаєцький радить прочитати ці 
матеріяли, щоб зрозуміти, що ми маємо свою систему 
українського виховання. Також наголосив, що потрібно 
звертати увагу на розбудову шкільної системи і 
заохочувати фінансові структури на підтримку таких 
проєктів. «Бо хто ж буде користуватись матеріяльними 
надбаннями, якщо не буде дитячих організацій. Потрібно 
пробуджувати свідомість громади. Бо хто ж , як не 
учителі, мають вчити батьків впливати на дітей. Ми маєм 
мати візію на майбутнє» — сказав заступник голови 
Шкільної Ради.

Доктор Є. Федоренко висловив думку, що 
«шкільництво стоїть на останньому плані. Існують скарги 
на те, що немає достатньо молодечих організацій. Але 
звідки вони візьмуться, якщо не вистачає фінансування». 
Також наш голова Шкільної Ради розповів про величезні 
заслуги в історії педагогіки В. Сухомлинського (1918-
1970) як педагога і гуманіста, який сказав: «Без скрипки 
немає музики, без пензля і фарби — живопису, так без 
живого, трепетного, хвилюючого слова немає школи, 
педагогіки».

По завершенню нашої конференції усі подякували 
один одному за дружню, плідну роботу, дали кілька 
пропозицій, щодо проведення наступної конференції, 
побажали щасливої дороги і роз’їхались по свох домівках.

Дякую Світлані Хмурковський за інформації про 
круглий стіл в неділю, Орисі Сороці за інформації про 
сесії молодших кляс.

« До зустрічі у наступному році!»
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 Для кожного з нас рідна мова — це код, голос 
нації,  це фундамент пам’яті, світосприйняття, само-
свідомість, культура, філософія життєдіяльності, волі 
до самореалізації. Як неможливий вічний храм без 
фундаменту, так неможливий народ без власної мови. 
Коли народ не розвиває і не захищає свою мову,  він  
сходить з Терену життя. Згадаймо найвидатнішу по-
етесу нашого часу Ліну Костенко: 

...Трагічна мово! Вже тобі труну  

Не тільки вороги, а й діти власні тешуть. 

Безсмертна мово! Ти смієшся гірко.

Ти ж в тій труні й не вмістишся, до речі. 

Вони ж дурні, вони ж знімали мірку

з твоїх принижень — не з твоєї величі!

       

Повсякчас захищає й утверджує українську мову 
і в свята і в будень  Хмельницьке міське Товариство 
української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта».  

    До Дня української писемності та мови прав-
ління Товариства розробило заходи, серед яких — про-
ведення спільно з управлінням освіти круглого столу 
«Той, хто читає книгу, бесідує з Богом»,   книжкова 
виставка «Якби ти знав, як много важить слово». На 
ній представлені матеріяли про Нестора-літописця,  ін-
телектуала-християнина у постязичницькому суспіль-
стві, день пам’яті якого випадає якраз на 9 листопада;  
книжки про долю української мови, які примушують 
завжди пам’ятати: ми — українці; Всеукраїнський 
культурологічний тижневик «Слово Просвіти» зі стат-
тями, які стверджують, що проект закону «Про мови в 
Україні», представлений у Верховну Раду регіоналами, 
комуністами та литвинівцями, не що інше, як право 
на  деградацію та яничарство. Відвідувачам Народного 
Дому пропонується перегляд унікального відеофільму, 
який Хмельницьким просвітянам подарував Іван Драч, 
із записом  І  Міжнародного дитячого конкурсу знавців 
української мови. Особливо зворушливо сприймаються  
глядачами виступи Петра Яцика і Павла Загребельного.

    Першими учасниками заходів стали учні 11-го 
класу ЗОШ № 31, 5-го класу гімназії № 1 імені Воло-
димира Красицького, 8-го класу ЗОШ № 25 імені Івана 
Огієнка, викладачі, ліцеїсти та учні професійно-техніч-
них навчальних закладів міста. 

День 
української писемності
та мови
Тетяна Мосійчук

„Нація вмирає не від інфаркту... Спочатку 
у неї відбирає мову...”                                                                      

Ліна Костенко

Таку назву має книжкова виставка читальні На-
родного Дому Хмельницької  «Просвіти», присвячена 
27 листопада — Дню пам’яті й глибокої шани тих, хто 
загинув від голоду тут і тих, кого репресивна сталін-
ська машина нищила далеко від України...

Розгойдані
дзвони пам’яті
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На ній представлені унікальні матеріяли, книжки, 
подаровані просвітянам українською діаспорою. Серед 
них — «Голод на Україні» І. Герасимовича (Берлін), 
«Геноцид і терор в Україні» Т. Гунчака англійською 
мовою (Нью-Йорк),  «Забуттю не підлягає. Хроніка 
комуністичної інквізиції в Україні 1917-1991» (Київ-
Нью-Йорк-Торонто), а також «Голодомор на Хмельнич-
чині», «Реабілітовані історією. Хмельницька область.», 
журнали, бібліографічні покажчики, документальні 
свідчення очевидців.

У ці дні учасники програм «Просвіти», відвідува-
чі з великим хвилюванням дивляться фільм відомого 
українського журналіста Бориса Гривачевського «Міс-
це злочину — Сандормох», подарований Народному 
Дому  Іваном Драчем. 

Першими відвідувачами виставки стали студен-
ти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, 
учні 10-в клясу ліцею № 17, курсанти НАДПСУ ім. Б. 
Хмельницького, завідуючі дошкільними навчальними 
закладами міста.      

26 листопада — День пам’яті жертв голодомору 
та політичних репресій.

Майже 90 років виповнюється відтоді, як на Со-
ловецьких островах у Білому морі були створені «Со-
ловецкие лагеря особого назначения — СЛОН», через 
які з 1923 по 1939 роки пройшло 200 тисяч в’язнів, 
більшість з яких були розстріляні, померли від кату-
вань і голоду…

І став Соловецький монастир однією з «найкра-
щих» у світі радянських тюрем…

Хоча, Соловецький монастир здавна був місцем 
ув’язнення. Одним із найзнаменитіших його в’язнів 
був останній кошовий Січі Запорозької Петро Кални-
шевський, який там і помер у 1803 році.

Найдавніша історія Соловків починається 1429 
року, коли на найбільшому з островів поселилися іно-
ки Валаамського монастиря Герман, Савватій, Зосим 
— про них згадує Тарас Шевченко в одній  із своїх 
повістей.

А нова історія Соловецького монастиря почина-
ється після 1920 року. Ченців радянська влада розі-
гнала, монастирські скарби вивезла до Москви, де 

Місце злочину —
Соловки

вирішили, що святий острів — це найкраще місце для 
«ворогів» народу. Могутній механізм терору загвинчу-
вав гайки і з 1937 року Соловки вже не табір, а тюрма.

Сьогодні у музеї Соловків експонуються списки 
розстріляних. Кожне третє прізвище — українське: 
Мирослав Ірчан, Григорій Епік, Валер’ян Підмогиль-
ний, Лесь Курбас, сотні інших, хто був кращою части-
ною української нації…

На фотографіях в музеї — перші «зеки» ще з 
просвітленими обличчями — вони ще не знали, що їх 
чекає. Тут не було меж жорстокості і знущань.  Пер-
шою карою було «ставити на комарика»: гола людина 
стояла на камені в морі, і комарі обліплювали її до 
непритомності… 

Десятиліттями замовчувалася ця страшна 
сторінка історії СРСР. І лише в 1997 році Санкт-
Петербурзький та Карельський Меморіали знайшли 
«обычное место расстрелов» в’язнів Соловецького та-
бору. А з 1998 року кожного 5 серпня проводяться тут 
Дні пам’яті жертв «Великого Терору», який розпочався  
після вбивства Кірова. Великий страшний терор  здій-
снювався згідно з постановою політбюро ЦК ВКП(б) 
СРСР 1934 року про боротьбу з ворогами народу.

Тоді ж на виконання цієї постанови напівграмот-
ний капітан Матвеєв у мальовничому урочищі Сандор-
мох власноруч розстріляв 1111 чоловік. «Працював», 
не покладаючи рук, упродовж п’яти днів — 27 жовтня 
та 1-4 листопада на ознаменування 20-ї річниці жов-
тневої революції.

Щороку сюди приїздять нащадки загиблих — 
представники різних національностей, але найбільше 
— українців.

Декілька років тому, серед тих, хто вклонився 
світлій пам’яті наших співвітчизників,  які знайшли 
кінець свого земного життя в холодній далекій Карелії, 
була наша землячка Надія Наумова, матеріали розпо-
віді якої лягли в основу цієї статті.

А від Івана Драча Хмельницькі просвітяни одер-
жали в дарунок надзвичайний відеофільм «Місце зло-
чину — Сандормох», який переглядають в Народному 
Домі учасники програм «Просвіти».

Зоя Діденко



32 Рідна Школа • Січень 2012 

Перше, що спадає на думку, переступивши поріг 
цього дому,— бажання, щоб твоя дитина виховувалася 
й виростала саме в такому затишку, комфорті й атмос-
фері. Дитячий садок «Барвінок», який щойно розчинив 
свої двері на околиці Йонкерсу в Hastings on Hudson, 
потопає в зелені, тут на узліссі пасуться дикі кози, 
тут легко дихається, тут просторі кімнати, інтригуючі 
ігрові зали, по-домашньому привітні спальні й лагідні 
вихователі.

Ті, хто вирішив виховувати й навчати наших дітей 
саме тут, мають добре серце і гарний смак, подумалося, 
прискіпливо оглянувши інтер’єр, довкілля та прислу-
хавшись до розмов, які тут панують.

Вхідчини поблагословив новий парох Української 
католицької церкви Святого Михаїла в Ионкерсі отець 
Кирило Енджелов. «Благословляю з надією, що цей дім 
повнитиметься дитячим сміхом і дуже скоро буде нам 
замалий»,— сказав отець, сердечно вітаючи дітлахів, 
батьків та численних гостей.

Засновники цього дитячого культурного центру, 
який передбачає як дошкільне виховання, так і після-
шкільне (afterschool programme), подружжя Оксана й 
Петро Дуди та Світлана Фай-Хмурковська.

Петро Дуда виріс в Америці, отримав блискучу 

освіту й цілком здійснився в американському світі. У 
нього на обличчі глянець успішного чоловіка, а в мане-
рі говорити — логіка і стиль особи, яка знає, що треба 
робити, щоб досягнути максимального результату. Але 
чужинецький світ не зміг заглушитив його серці родо-
вої пам’яті, забрати рідну мову й рідну віру. «Мої бать-
ки,— каже він,— приїхали до Америки з двома валіз-
ками й чотирма баняками. Як і, напевне, всі українські 
іммігранти повоєнної хвилі. Але за чотири роки там, де 
вони жили, вже діяв Український клюб, а на Memorial 
Day українці випозичили однострої і вже йшли маршем 
серед інших народів, бо хотіли показати, що «ми є і 
будем». Я бачив, як мій тато працював, будучи головою 
клюбу. Він часто приказував: «Співпраця, добре слово 
і жарт — на цьому тримаються взаємини між людьми 
і успіх будь-якої справи». І я пробую йти за прикладом 
свого батька...»

Світлана Фай-Хмурковська родом з Чорткова на 
Тернопіллі, вона належить до «четвертої хвилі» імі-
грації, її енергії вистачило б, мабуть, на те, аби роз-
топити всі льоди Антарктиди. Закінчила Кам’янець-
Подільський педагогічний університет, за фахом вчи-
телька історії, має багатий педагогічний досвід, нині 
директор Школи українознавства в Йонкерсі. Молода, 

Катерина Боруш
Перший «Барвінок»

Урочисте відкриття українського дитячого садка «Барвінок-1»
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енергійна, небайдужа, її надзвичайно приємна тепла 
усмішка, напевне, здатна осяяти не одне серце й відчи-
нити не одні двері. Напевне, саме завдяки цьому гармо-
нійному тандему український щоденний дитячий садок 
став реальністю.

Господарів привітали президент кредитівки 
СУМА в Ионкерсі Володимир Козіцький, представники 
українських громадських організацій, Генерального 
консульства України в Нью-Йорку, американські парт-
нери й приятелі.

Автори цього проекту назвали дитячий садок не 
просто «Барвінок», а дитячий культурний центр «Барві-
нок-1». «І невипадково,— пояснює Петро Дуда.— Тому 
що ми прагнемо, щоб був «Барвінок-2», «Барвінок-3», 
«Барвінок-4»... Й готові поділитися своїм досвідом й 
допомогти організувати українські дитячі садки всім, 
хто того забажає...» Адже сьогодні в Америці живе 
стільки фахових українських вчителів, вихователів ди-
тячих садків, музичних педагогів... А скільки підростає 
діточок... І кожен, хто бодай раз зіткнувся з проблемою 
влаштування своєї дитини в американський дитячий 

садок, знає, як це нелегко. Чому б нам не почати тво-
рити свої повноцінні дитячі центри, де наших дітей і 
виховували б, і навчали, й допомагали не загубитися в 
чужинецькому світі?!

«Тим паче, що не треба починати з нуля, ми вже 
пройшли цей підготовчий шлях й готові підказати, 
якою дорогою краще йти»,— каже пані Хмурковська.

На цю пропозицію відразу ж відгукнувся отець 
Кирило: «До Йонкерсу я служив у Рочестері й там була 
дуже гарна українська суботня школа. Діточки прихо-
дили на службу Божу, я постійно бачив їхні милі усміх-
нені обличчя й їхні сповнені добра й надії оченята; 
їхні віра, енергія додавали мені сил. Коли ж настав час 
прощатися, я дуже зажурився, бо знав, що мені їх не 
вистачатиме. Але я помилявся, бо тепер тут, у Йонкер-
сі, мене також оточуватимуть діточки. Отож, називаю 
вам наступну адресу для «Барвінка-2» — Рочестер...» 
«Барвінок — це символ української культури й вічнос-

ті. Він не гине ані від спеки, ані від морозу. Він прикра-
шає весільний коровай і зцілює від недуг»,— пояснила 
Світлана Фай-Хмурковська, чому дитячий садок на-
зивається «Барвінок». І додала: «Надзвичайно важливо 
зробити перший крок. І три з половиною роки тому ми 
наважилися його зробити, щоб іти далі — пройшли всі 
необхідні щаблі реєстрації й акредитації, отримати до-
зволи, знайшли приміщення, яке поки що рентуємо, й 
добрих людей, які допомогли нам його підготувати. Це 
не лише перший «крок» — назустріч дітям і своїй мрії, 
це ще безмежні можливості й широкі перспективи.Й ми 
віримо, що так і буде...»

Отож, щасливої дороги!

Усім, кого зацікавив проект «Барвінок», Світлана 
Фай-Хмурковська та Петро Дуда готові надати безплат-
ні консультації, тел: 914-409-3564, електронна адреса: 
svetafay74@gmail.com

Співзасновники нового українського культурного дитячого 
центру Світлана Фай-Хмурковська та Петро Дуда

Отець Кирило благословляє обійстя дитячого садка

В українському дитячому садку також навчатимуть дітей, 
як не загубитися в чужинецькому світі
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Даремне було б виводити цю назву квіток-материнок від трави-материнки, якої вжи-
вають у нас знахарі для різних лікувань і яка росте чи не всюди. Ці квітки з тією травою 
нічого не мають спільного.

Вони росли на Материнщині — маленькому хутірці, і може тому їх діти так назвали, 
тим більше, що ніде інде їх не можна було знайти.

Всі люди, хто їх тільки не побачив, були заздрі на ці материнки, пробували пере-
саджувати до себе. А от на, ніде вони не приймались!

Як вони справді називались? — Хто його знає. Ніхто ні зблизька, ні здалека про 
це не міг нічого сказати. Може, про це можна було довідатися щось у старо-латинських 
ботанічних атласах. Пригадую, допавшись колись такої книги, я загледіла під рубрикою 
дивовижної фльори якісь квіти — Sancta mater чи щось подібне. Але вони не були такі, 
як материнки. Материнки були далеко кращі, і з тим в один голос погоджувались усі діти 
з Материнщини.

Їхній колір був сито-блакитний, оквіття подібне до оквіття повних стокрот, тільки 
трохи більше. Якби не той колір, вони б майже цілком були подібні до квіток Атосу, так 
званих «слізок Матері Божої».

Про ці слізки, що ростуть лише на Атосі, тамошні ченці розповідають таке:

«Мати Божа ходила по горах плакала:
Її Син мав бути розп’ятий!
Вона питала Місяця, Вона питала Сонечка:
«Чим полегшити йомо муки?»
Ніхто не знав, лише Земля-праматір:
«Слізьми, своєю мукою!»
Мати Божа ходила по горах і плакала,
Просила Місяця, просила Сонечка:
«Будь свідком моєї печалі!»
Місяць посвітив, Сонечко пригріло.
Земля сльози квіточками позбирала».

В слізках перлямутром блистіла справжня сльоза.
В материнках завжди стояла синя роса.
Слізки пахли бальзамами і кипарисом.
Материнки — чимсь дуже наближеним — маминою хутрянкою.
Вони росли на галявах Материнщини з ранньої весни до пізньої осени. Іноді зда-

валось, що вони ростуть і взимі на глибокому снігу, особливо ввечері, як приплющиш 
трохи очі.

В домі материнок, сухих або свіжих, завжди було повно. Вони стояли в їдальні на 
столі, в дитячій кімнаті біля узголів’я, в божниці біля слізок.

Вони, ніби як слізки, ніколи й не в’янули.
Коли хтось з дітей був далеко від дому, йому посилали материнку. Тоді дитині ста-

вало легше на душі: хтось знав про неї, хтось пам’ятав! І згадка про Материнщину була 
однією пахучою материнкою.

Тепер усіх дітей з хутора розігнала хуртовина в різні сторони. І ніхто вже їм не по-
шле материнку. А вони так би втішились, якби хтось хоч сказав, чи ще ростуть материнки 
на Материнщині.

Якби хтось з вас чув про це — перекажіть!

МАТЕРИНКИ

Оксана Лятуринська





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
     (фонетика і морфологія), Н.-Й., 2002 р.............................................
Кислиця, Д . Граматика української мови,
     ч. 2 (Синтакса), Н.-Й. 1997.......................................................................
Кулакова, Н., Федоренко, Є.. Граматика української
     мови. Вправи до Граматики Д. Кислиці, ч. 1
     Н.-Й., 2000, 176 стор...............................................................................
Кисілевський, К.. Хрестоматія з української
     літератури, для вищих кляс, Н.-Й. 1989, 149 стор......................
Федоренко, Є., Маляр, П. Хрестоматія з української
     літератури XX ст., 2010 (Третє перероблене
     і доповнене видання), 400 стор........................................................
Кисілевська-Ткач, Л.. Українська література, нарис
     методики навчання у вищих клясах, 1983, 95 стор.....................
Федорук, Л.. Липнева моя Україна (поезії), 1993............................

ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА

Черняк, Н.. Княжа доба, Н.-Й., 2003, 100 стор...................................
Черняк, Н.. Козацька доба, Н.-Й., 2000, 147 стор..........................
Лотоцький, А.. Княжа Слава, опрацьовання
     І. Боднарчука, 1991 80 стор...................................................................
Хойнацька Надія Л.. Історія України від доісторичної
     доби по 1340 2-ге поправлене видання, 20 лекцій
     для 8-ої і 9-ої кляс, 1992..........................................................................
Хойнацька Надія Л.. Історія України від 1340 до
     1992 р. (для учнів 9-ої, 10-ої, 11-ої та 12-ої кляс).........................
К. І.. Історія України — короткий огляд
     для початкових кляс, Н.-Й., 2006, 64 стор........................................
К. І.. Історія України для англомовних кляс,
     Н.-Й., 1997 64 стор.....................................................................................
Грушевський, М.. Історія України, з додатком
     нового періоду, 1914-1919, Н.-Й., 1990, 588 стор....................... 
Крип’якевич, І. Дольницький, М.. Історія України,
     для вищих кляс, Н.-Й., 1989.................................................................
Гаєцький Ю.. Новітня історія України, 1945-2001
     Н.-Й. 2002 р................................................................................................
Лончина, Б. І.. Українська культура.
     Вел. Формат Н.-Й., 2004, 64 стор..........................................................
Янів. В. Нарис української культури,
     для вищих кляс, Н.-Й., 1985, 96 стор..................................................
Кольоровий атлас з історії України, для 5-ї кл.............................

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


