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170 років від дня народження
100 років від дня смерти
Миколи Лисенка

Видатний піаніст, хоровий диригент, композитор народився 20 березня 1842 року в с. Гриньки (Полтавська область). Походив зі старовинного
козацького старшинського роду. Дістав блискучу
освіту. Закінчив Київський університет — природознавчий факультет. Після навчання в Лейпцизькій
консерваторії (клас фортепіано) його називали піаністом-віртуозом. Вчився у Римського-Корсакова в
Петербурзькій консерваторії. Він — організатор хорів, які пропагують українську музику. Коло інтересів Миколи Віталійовича — величезне. Він створив
Товариство любителів музики і співу, працював у
Південно-Західному відділенні Російського географічного товариства. Був людиною високої ерудиції,
енциклопедистом і багатогранно обдарованою особистістю. Один із перших інтерпретував «Кобзаря»
Шевченка, робив обробки народних пісень, автор 10
опер, вокальних творів, сонат, рапсодій, сюїт, по-

лонезів, ноктюрнів, фундатор музично-драматичної
школи. Володів неабияким літературним талантом.
Написав фольклорні праці — «Дума про Хмельницького і Барабаша», «Про торбан і музику пісень Відорта», «Народні музичні інструменти на Україні».
І це далеко не повний перелік інтересів і діянь М.
Лисенка.
Сьогодні ми називаємо Миколу Лисенка композитором, але його офіційний статус — педагог. Цим
він заробляв не тільки на життя, а й на видання своїх
творів. Багато років композитор мріяв про справжню
музично-драматичну школу, про талановитих учнів,
яким би міг передати свої знання. Ще в 1868 році він
написав із Лейпцига своїм рідним: «Потрібна школа,
потрібна негайно, і така школа, яка б мала народні
рідні основи, бо інакше, вона дасть, як усе у нас,
блеклий колір з іноземними рум’янами». Але втілити
в життя свою мрію вдалося тільки в 1904 році. Лисенко орендував невеликий одноповерховий будинок
із мезоніном на вул. Великій Підвальній, 15. Укомплектував необхідні інструменти, запросив працювати
чудових педагогів. Із перших днів Лисенко вважав,
що в його Музично-драматичній школі повинні виховуватися актори та музиканти для української сцени.
«Виростуть, зміцніють крила у наших орлят. Навчимо їх літати, і понесуть вони людям пісню і могутнє
слово, що будять думку, зогрівають серце. Хіба для
цього не варто кинути все інше і цілком віддатись
школі?» — говорив Лисенко своєму другові, відомому співаку Олександру Мішузі.
В основу навчального процесу школи було покладено програми Санкт-Петербурзької консерваторії та Московського театрального училища. Вперше
було відкрито клас бандури, в якому викладав Іван
Кучугура-Кучеренко. Вже в перший рік у лисенківській школі навчалося більше 300 учнів. Вона не
мала дотацій та існувала тільки за рахунок плати за
навчання. Більшість учнів — люди середнього статку
і бідняки.
У 1911 році композитор помер від інфаркту. За
спогадами Олександра Антоновича Кошиця, Лисенка
відспівували у Володимирському соборі, тільки хор,
який ішов попереду траурної процесії, складався з
1200 чоловік. Коли вони співали, то було чути в центрі Києва. Труну до Байкового кладовища пронесли
на руках.
Тетяна ПОЛІЩУК, «День». (Скорочено)

«А я в роботі краю щирій
лишусь навіки
з чужиною…»
2012 року виповнюється 130 років від дня народження і 40 років від дня
упокоєння видатного українського вченого, державного і релігійного діяча
Івана Огієнка (митрополита Іларіона)

Микола Тимошик
доктор філологічних наук,
професор Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Запізніле вороття
Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань, праці й обов’язку. І це не випадково. Адже свій природжений хист ученого, педагога,
державного, громадського, церковного і культурного
діяча він однаковою мірою успішно застосовував і
як мовознавець та літературознавець, і як редактор
та видавець, і як перекладач та поет, і як ректор та
міністр, і як православний митрополит та історик
Української церкви. Важко сказати, в якій із названих сфер діяльності І. Огієнко залишив найпомітніший слід. Одне беззаперечне: він чесно і сповна
служив українській справі, до останніх днів свого
довгого й важкого життя не полишав подвижницької
діяльности на ниві відродження нації, в захисті, а
згодом в утвердженні та розвої рідної мови, культури
в цілому.
Постать Івана Огієнка вже реабілітована історією. Але вона ще не пізнана, глибинно не поцінована
в Україні.
Певною мірою до такого запізнілого пізнання
спонукають праці самого Огієнка-Іларіона, першовидання яких в Україні упродовж уже більше десяти
років здійснює спільно з науково-видавничим центром «Наша культура і наука» Фундація імені ми-
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трополита Іларіона (Огієнка), створена в Києві 2000
року. Саме цій благодійній організації канадська
сторона передала копії усієї рукописної спадщини
вченого з вінніпезького архіву, яку її творець заповідав перед смертю повернути на Батьківщину за двох
умов: коли Україна буде вільною і коли вільною буде
її церква. Досі з упорядкуванням, передмовами та
науковими коментарями автора цих рядків побачили
світ 13 томів, які чекали на свого читача в Україні
усі підрадянські роки, протягом яких ім’я Огієнка заборонялося вживати на радіо, телебаченні, в пресі.
Українському читачеві в США варто бодай назвати ці твори, які, ще не будучи опублікованими в
Україні, підпадали під заборонну статтю колишнього
радянського Головліту як крамольні. Отож, у підсерії
«Рукописна спадщина» український читач вже має
можливість прочитати такі дослідження ученого як
«Рятування України», «Тарас Шевченко», «Розп’ятий
Мазепа», «Богдан Хмельницький», «Українське монашество». Не менш цінними з наукового і пізнавального боку є видання наступної під серії — «Зарубіжні першодруки»: «Історія української літературної мови», «Українська культура», «Свята Почаївська лавра», «Слово про Ігорів похід», «Українська
церква за час Руїни», «Історія українського друкарства», «Українська церква», «Рідна мова», «Наша літературна мова». На черзі — ще близько двох десятків назв. Кожна з цих книг представляє цілі пласти
української історії, які потребують політично не заангажованого переосмислення. Книги ці, що чекали
свого повернення в Україну більш ніж півстоліття,
насичені колосальним фактологічним матеріялом,
перепущені через небайдуже серце їх творця, спонукають думати і діяти.
«Доля судила мені немало працювати в таких
умовах і на таких посадах, коли моя діяльність не належала тільки мені,— я працював для цілого українського народу. Як я працював — судити не мені…»
Зважаючи на те, що багатогранна державотворча, наукова, освітня діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) є найменш відомою зарубіжному
читачеві, спробуємо виокремити в цій темі кілька
граней.

Перший ректор першого
українського університету
Відкриття перших університетів в Україні,
як відомо, ініціювалися не українською владою:
в Харкові, Києві та Одесі — російською, у Львові
— польською, у Чернівцях — австрійською. І лише
Кам’янцю-Подільському, як одній із столиць УНР,
судилося стати першим українським містом, де університет відкривала українська влада.
www.ridnashkola.org

17 серпня 1918 року уряд П. Скоропадського приймає рішення про заснування першого українського державного університету — в Кам’янціПодільському — і відряджає туди керівником професора Київського університету І. Огієнка.
У відділі рукописів ЦНБ ім. В. Вернадського
НАН України зберігся примірник Запрошення на відкриття університету за підписом ректора І. Огієнка.
У ньому, зокрема, зазначається: «Новий університет, що вже з самого географічного положення найближчий до високої західноєвропейської культури,
не буде звичайним університетом східного типу: тут
закладається вперше на сході слов’янства богословський факультет і, крім того, на історико-філологічнім факультеті вже відкрито дві нових національних
катедрі: одна польської, друга єврейської літератури
й історії. Вірний кращим традиціям європейських
університетів, новий Кам’янець-Подільський Державний Український Університет матиме на цілі невпинну наукову працю на користь рідної української
культури».
З метою поширення інформації про перші кроки молодої держави щодо реформування вищої школи, виведення її на світові обрії спеціяльні запрошення посилалися до Берлінського, Кембріджського,
Лондонського, Паризького, Римського університетів,
до найближчих сусідів — у Львів, Краків, Чернівці,
Варшаву. Про підготовку до цієї події були поінформовані найвидатніші українські політики, письменники, діячі науки, культури, мистецтва, а також повітові, земські управи, кооперативні спілки та школи
всього подільського краю.
В Центральному державному архіві кінофотодокументів вдалося розшукати рідкісний кадр: 6
жовтня ректор І. Огієнко зустрічає спеціяльний урядовий потяг з київською делегацією, що прибула на
урочистості з нагоди відкриття університету.
У числі перших професорів університету було
немало тих, кого вдалося загітувати Іванові Огієнкові з Києва, інших міст України: Л. Білецький,
Д. Дорошенко, В. Біднов, Є. Тимченко, письменник і
поет В. Самійленко. Ректорові вдалося за порівняно
короткий час організувати повнокровне життя свого
дітища: навчальний процес, наукову роботу, видавничу справу. Незабаром тут відкрилася українська
гімназія для дорослих, організувалися курси українознавства. Вони передусім призначалися для урядовців, лікарів, суддів, адвокатів, освітян і всіх, хто
не зовсім добре володів українською мовою.
Є всі підстави вважати, що ідея Івана Огієнка
щодо створення серйозного всеукраїнського вищого
навчального закладу успішно реалізовувалася вже на
етапі становлення. Це засвідчують статистичні дані
про національний, віросповідальний склад студентів
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та географію їхнього ранішого проживання.
Доречно тут підкреслити, що 2009 рік можна
вважати роком історичної справедливости для цього
навчального закладу: урядовим рішенням Кам’янецьПодільському університету надано статус національного і присвоєно ім’я його засновника Івана Огієнка.

Закон про державну українську мову
готував міністр Огієнко
Національне прозріння й самоусвідомлення себе
як сина великого, талановитого, але бездержавного
народу почалося в Івана Огієнка з відчуття болю за
несправедливо тяжку долю рідної мови, якій волею
історії випало пройти воістину хресний шлях, але не
загинути, не розчинитися серед інших, сильніших
мов завдяки обороні її в усі часи кращими національними провідниками народу.
В ряди таких провідників беззастережно став
на початку століття й Іван Огієнко. Ризикуючи професорською кар’єрою, він першим серед викладачів
повністю зрусифікованого університету св. Володимира перейшов у лютому 1917 року на викладання
українською мовою, спонукаючи своїм громадянським вчинком інших своїх колег. А пізніше, переконавшись у необхідності просвітницької роботи в цьому напрямку, спрямував свої зусилля як вченого на
обґрунтування самобутности, повноправности, окремішности української мови, на забезпечення належних умов для її вивчення всіма категоріями населення шляхом створення й видання десятків підручників, посібників, словників, різноманітного довідкового матеріялу. Всього ж протягом 1917-1918 років
у київських видавництвах вийшли друком близько
двадцяти великих і малих книг І. Огієнка, призначених для вивчення української мови всіма категоріями
населення — від школярів та студентів до військових
та державних урядовців. Його глибокопереконлива й
емоційна «Наука про рідномовні обов’язки» на багато літ стала своєрідним катехизисом передусім для
вчителів, працівників пера, духовенства, учнівства і
широкого громадянства. Бо саме в цій книзі сформульована головна квінтесенція усіх досліджень Огієнка-мовознавця: «Без добре виробленої рідної мови
нема всенародної свідомости, без такої свідомости
нема нації, а без свідомої нації — нема державности».
Міністром освіти Іван Огієнко був обраний за
надзвичайних для долі Української революції обставин. Як відомо, після зречення влади гетьманом
П. Скоропадським і полишення його Києва всередині
грудня 1918 року до столиці увійшли війська Директорії. 25 грудня до Кам’янця прибуває член Директорії Ф. Швець з пропозицією ректорові від нової
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влади очолити Міністерство освіти. Після тривалих
роздумів Огієнко погоджується на цю пропозицією з
умовою, що він залишає за собою посаду (безоплатну) ректора університету. 4 січня 1919 року він прибуває до Києва і вже наступного дня приступає до
виконання обов’язків міністра.
Міністерство освіти під орудою Івана Огієнка
працювало в Києві зовсім недового — практично
один місяць (до вимушеної евакуації у Вінницю 28
січня). Та за цей час було прийнято цілий ряд важливих рішень зокрема щодо українізації навчального процесу по всій державі. Після прийняття урядом
Директорії у січні 1919 року Закону про державну
українську мову в УНР міністр І. Огієнко скликає
ще одну комісію для остаточного редагування і погодження розробленого напередодні правописного кодексу, а 17 січня затверджує цей кодекс для
обов’язкового вжитку в усій Україні. Заходами уряду текст правопису було віддруковано масовими накладами і надіслано на місця. В історію нашої мови
цей кодекс увійшов як «Правописна система проф. І.
Огієнка 1918-1919 років».
Ім’я Івана Огієнка, як міністра освіти Української держави, навічно записане в історії становлення Національного музею України та Книжкової палати України, оскільки документи щодо їх створення подавалися для затвердження Радою міністрів за
його підписом.
Надзвичайно плідною виявилася робота міністерства освіти УНР під орудою Огієнка в Кам’янціПодільському (лютий-квітень 1919 року). Один за
одним за його підписом виходять з міністерства закони і розпорядження: про українізацію середніх
шкіл, про відкриття нових українських гімназій, про
підвищення платні вчителям народних шкіл, про
обов’язкове загальне навчання, про допомогу українським освітнім видавництвам. Важливо підкреслити
у цьому контексті, що загальний тон таких документів із актуальних, животрепетних питань, які стосувалися питань освіти, мови, був завжди політично
виваженим, толерантним, без найменшого нальоту
поспішности, категоричности, безапеляційности. У
них враховувалися як суспільно-політичні реалії поточного моменту, так і загальна, стратегічна лінія
уряду УНР, спрямована на формування і забезпечення функціонування повнокровних атрибутів незалежної Української держави.

Міністр культів
та Головноуповноважений удяду УНР
Початок осені 1919 року приніс Огієнкові нові
клопоти й нові обов’язки. Рішенням Голови Директорії Симона Петлюри з 15 вересня його призначено
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міністром культів, пізніше — віровизнань.
Це була остання, чи не найдраматичніша, пора
українського державотворення, коли робота багатьох
відповідальних урядовців, зважаючи на нестабільну
політичну ситуацію, організовувалася практично «на
колесах».
Пам’ятаючи про одну із стратегічних помилок
Центральної Ради, яка прагнула будувати Українську
державу без допомоги Української церкви, новий
міністр культів глибоко усвідомлював важливість
залучення церкви на бік держави, допомоги самої
держави щодо повернення церкві втраченої автокефалії. Коли ретельно проаналізувати накази і розпорядження міністерства віросповідань, що виходили
тієї пори за підписом міністра Огієнка, не можна не
звернути увагу на своєрідність тональности і стилю
цих документів. Спільним для них є, з одного боку,
глибока толерантність, розважливість, а з іншого,—
послідовність і аргументованість, чітко окреслена
ціль на українізацію церкви, повернення канонічним
шляхом її прадавніх традицій і самостійного статусу.
Одною з перших акцій нового міністра віросповідань став масовий збір по церковних парафіях добровільних пожертв на Український Червоний Хрест.
А наступним кроком — спроба українізації церкви.
У листопаді 1919 року на спільному засіданні Директорії і Ради Міністрів УНР обговорюється питання про вимушене залишення Кам’янцяПодільського. З рішучим запереченням запропонованого рішення виступив міністр Огієнко. Його
аргументи були емоційними, але й переконливими:
просто так, втечею, всьому українському уряду ніяк
не можна покидати Україну, бо авторитет УНР в очах
народу впаде; боротися треба до кінця.
Тоді й було прийнято остаточне рішення: весь
склад уряду відбуває в еміграцію, а на час облаштування українських державних інституцій за кордоном залишити в місті Головноуповноваженого урядом. Ним призначався І. Огієнко. За це рішення всі
члени Директорії і Ради Міністрів проголосували
одностайно.
Чому вибір випав саме на І. Огієнка? Передусім
тому, що він був чи не єдиним позапартійним міністром в уряді Директорії. До того ж ім’я професора
Огієнка було раніше добре відоме передусім як ученого, ректора університету. І незалежно від того, хто
б заволодів Кам’янець-Подільським першим — поляки чи більшовики — саме така кандидатура змогла
б якнайкраще представляти український уряд у зносинах між ворогуючими сторонами.
Коли б не створено було представництва Головноуповноваженого уряду УНР, боротьба за українську державність закінчилася б ще в листопаді 1919
року. Насправді ж вона продовжувалася ще майже рік
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— до липня 1920-го. Саме такий період в Кам’янціПодільському за безпосереднього керівництва І. Огієнка продовжували працювати українські державні
установи, банки, фабрика цінних паперів, освітні заклади (школи, училища, університет), виходили урядові газети (щоденна «Наш шлях»), тривав процес
відродження української церкви, ширилася наукова й
культурно-освітня праця.
21 листопада 1920 року армія Української Народної Республіки під тиском радянських військ переходить за Збруч на територію Галичини. Головноуповноважений уряду УНР Іван Огієнко змушений
був покинути Кам’янець-Подільський — знекровлену матеріяльно й духовно останню столицю так і не
ствердженої у черговий раз на рідній землі Української держави.

Автор свята соборности
Є ще одна пам’ятна і хвилююча сторінка в київському періоді історії Української революції, до написання якої був безпосередньо причетний Іван Огієнко. Йдеться про величний акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної
Республіки в єдину соборну Українську державу,
що відбувся 22 січня 1919 року. Головним уповноваженим Ради Міністрів для організації і проведення
цього заходу на Софійському майдані столиці Директорія УНР призначила саме Івана Огієнка. І він
доклав тут немало свого таланту й зусиль, аби свято
це «віки згадували майбутні покоління». Ось лише
фрагмент з тих урочистостей. При велелюдному зібранні народу й війська на майдані й довколишніх
вулицях у присутності представників дипломатичних місій зарубіжних країн був урочисто виголошений універсал. Після прикінцевої фрази: «Віднині
народ український, визволений могутнім поривом
своїх власних сил, має змогу об’єднаними дружніми
зусиллями своїх синів будувати нероздільну самостійну державу Українську на благо й щастя всього
її трудового люду» — кількасоттисячне «Слава Україні!» освятилося спочатку дзвонами древньої Софії,
на урочистий клич яких обізвалися дзвони всіх інших київських соборів і храмів, а за ними — й всієї
України. Три дні котився той урочисто-піднесений
дзвін над всією українською землею...
Напередодні цих урочистостей, у понеділок 21
січня, Рада міністрів на внесення Івана Огієнка ухвалила, а Директорія УНР затвердила закон: вважати
день 22 січня на вічні часи державним святом в Україні.
Світлий і хвилюючий спогад про цю видатну подію в українській історії залишив і сам автор сценарію проведення цього свята. У травні 1958 року
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українська громадськість Канади урочисто відзначала в Торонто 40-річчя постання Української держави й автокефалії Української православної церкви. З
годинною доповіддю виступив на цих урочистостях
предстоятель УПЦ Канади Митрополит Іларіон (Іван
Огієнко). Доповідь ця не була опублікованою, однак
працівники Українського радіо Канади сповна зафіксували її на плівку, копію якої подарував авторові цих
рядків під час викладів у Колегії Св. Андрія восени
1996 року професор О. Герус з Вінніпега. Зважаючи
на унікальність цього документа, варто навести тут
окремий його фрагмент:
«Три епізоди залишилися в моїй пам’яті як такі
події, які я віднесу і в могилу, і до Господа Бога
їх представлю: українська маніфестація в Києві 1
квітня 1917 року, воскресення нашого духовенства
у грудні 1917-го під час збору Всеукраїнської церковної Ради і День соборності 22 січня 1919 року.
Увесь Київ тоне у дзвонах. А день такий сонячний, а
трошки сніжок випав, все блищить, все таке гарне…
До комісії, яка мала прикрашати площу, я призначив
артиста Миколу Садовського. Хто проїде на баскому
коні? Садовський убрався в одежу гетьмана і їде на
історичне свято. Молебень на площі — шість єпископів на чолі з архієпископом. Урочиста служба. Безконечні хори співають. Директорія спереді. Ось —
читання Універсалу. Читає Федір Швець. Перечитали
і постанову Галицької Національної Ради, що вона
поєднується з Українською Народною Республікою.
А дзвони дзвонять, а духовенство співає, а війська — куди око тільки бачить. Учнів — безконечне
число: цей день оголосив я вільним від занять…»
Віриться, що ця дата — свято Соборності українського народу — знову стане в Україні загальнодержавним святом. І серед тих його творців, кого з
особливою шанобою і вдячністю згадають українці,
ім’я Івана Огієнка стоятиме серед перших.

«Не соромтеся свого українства!»
Один із незбагнених і не поцінованих досі феноменів Івана Огієнка полягає в тому, що за будь-яких
крутих віражів своєї житейської долі, перебуваючи
багато літ на чужині й усвідомлюючи неможливість
через політичні обставини свого повернення на Батьківщину, але залишаючись вірним своєму народові
до останнього подиху, він не втомлювався нагадувати кожному українцеві про головні свої житейські
гасла: не соромтеся свого українства, любіть свою
мову, спілкуйтеся нею повсюдно, невпинно вивчайте її, дотримуйтеся одного правопису, не занапастіть
свої душі зрадництвом усього рідного!
Чи не найповніше і чи не найсильніше свій біль
за долю рідної мови він виразив ось цими словами:
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«Мова — душа кожної національності, її святощі, її
найцінніший скарб. В мові наша стара й нова культура, ознака нашого національного визнання… І поки
житиме мова — житиме й народ, як національність.
Не стане мови — не стане й національності: вона
геть розпорошиться поміж дужчим народом…».
Тому й закономірно, що у величезній за обсягом і багатогранній за проблематикою науковій, просвітній, культурологічній спадщині видатного діяча
українського відродження Івана Огієнка осібне місце
посідають праці, присвячені різноманітним аспектам
розвитку української мови. Це й її історія, і правовий
статус, і функціонування в різних аспектах суспільно-політичного та державного життя на материковій
Україні, і тенденції та перспективи існування в чужомовному світі.
Не може не вражати обшир і вага зробленого
цією людиною лише в окремо взятій мовознавчій царині. Якщо оцінювати кількісний бік справи, то це
сотні назв різножанрових творів, тисячі книжкових
і газетно-журнальних сторінок. Якщо увиразнити
види видань, то впевнено можемо говорити про найвичерпніший їх перелік (книги, брошури, часописи,
підручники, посібники, словники, монографії, популярні нариси, статті, проповіді, програми, таблиці,
плакати, листівки). Якщо мати на оці читацьке призначення текстів, то кожен з них має своїх конкретних
адресатів — школярів і студентів, батьків і вчителів
та викладачів, священиків і державних службовців,
інтелігенцію й робітництво. Якщо ж простежити
хронологічні межі створення цих творів, то висновок
буде однозначним: мовознавча тема посідала провідне місце в усі періоди довгої і складної житейської
дороги вченого.

Про тумів-яничарів
учорашніх і нинішніх
Гасло, яке 1933 року обрав професор Іван Огієнко для свого першого заснованого в еміграції нового часопису «Рідна мова» — «Для одного народу
— одна літературна мова, один правопис» — червоною ниткою проходить крізь кожну сторінку цих програмних для автора творів.
Показовою в цьому плані є невелика за обсягом брошура «Бережімо все своє рідне», що великими накладами, аж трьома виданнями, виходила у
Вінніпезі після завершення Другої світової війни й
активно поширювалася серед українців третьої хвилі
еміґрації як на американському та австралійському
континентах, так і в Західній Європі. У підрозділі «Горе зрадникам свого рідного!» автор наводить
причту про зрадників — цих людей без честі, совісті й національного самоусвідомлення, яких у різні
Рідна Школа • Квітень 2012

історичні періоди не бракувало у кожного народу.
Зрадництво ж для українців, починаючи з ХVІІ століття, ставало чи не найбільшою національною ганьбою. У давнину таких людей називали тумами або
яничарами. Переходячи в очікуванні винагороди від
завойовників на бік сильнішого, туми знекровлювали український дух в Україні, бездумно допомагаючи
ворогам руйнувати її зсередини. Вони вірно служили татарам, туркам, полякам, росіянам, євреям. Вони
були слухняні й старанні під орудою чужого пана.
Але вони не вміли слухати глосу свого народу, не хотіли єднатися, обирати й слухати свого провідника і
тому на багато літ віддали свій рідний край на розтерзання зайдам.
Чи не про сьогоднішні українські реалії, чи не
про нинішніх тумів-яничарів із числа державних високопосадовців, дії яких привели до такого кричущого спустошення в українському духовному житті,
мовиться ось у цих словах митрополита Іларіона:
«Легке й пильне служіння сильнішому ворогові, зрада своїй вірі, неслухняність своїх провідників, брак
дисципліни, не пошанування чужої думки, охота валити кожного, хто стоїть вище, легке безтурботне
приставання до чужих, а потім безкарне повернення
до своїх…»?
Коментуючи цю призабуту в народі легенду про
тумів-яничарів, автор словами Ісуса Христа застерігає довірливих від природи своїх земляків, закликаючи пильно стежити за діями таких тумів та сміливіше виводили їх із свого оточення: «Стережіться
фальшивих пророків, що приходять до вас ув одежі
овечій, а всередині — хижі вовки!»
Аби не розчинитися серед сильніших мов і націй, для кожного народу й виникає природна потреба
берегти свої рідні звичаї, свою віру й церкву, рідну
землю, рідну мову, материнську пісню. Про кожен із
цих оберегів національної ідентичности автор мовить у цьому творі просто, дохідливо, з особливою
шанобою й любов’ю.

«Коли я молюся чужою мені мовою…»
Хотілося б привернути увагу читача на дві фактично невідомі в Україні праці І. Огієнка — «Мова
українська була вже мовою церкви», «Українська
мова як мова богослужбова», у яких ідеться про
право кожного народу звертатися в молитві до Бога
своєю рідною мовою, як і про право кожної церкви
проводити богослужби національною мовою. Тонкий знавець біблійної історії, автор на переконливих
прикладах показує, що й сам Ісус Христос завжди
старанно виконував усі звичаї свого народу і своїм
прикладом освятив виконання своїх рідних звичаїв
кожній людині, кожному народові. Отож, поширена
www.ridnashkola.org

свого часу думка про те, що Бога можна було славити
тільки однією з трьох мов — грецькою, латинською
чи давньоєврейською — є не відповідною основоположним тезам із Святого Письма. Таким чином, не
відповідним цим тезам є й твердження, що в українських церквах єдиною мовою відправ має бути лише
церковнослов’янська або російська.
Як відомо, Ісус Христос заповідав своїм найвірнішим учням поширювати його науку серед різних народів світу. І виконати цей заповіт можна було
лише вмінням кожного навчителя проповідувати слово Боже живою мовою того народу, куди його закидала доля. Додержуючись науки свого вчителя, апостоли прагнули, аби слухачі у найвіддаленіших краях їх
повсюдно розуміли. Скажімо, святі Кирило та Мефодій, вихідці із слов’ян, розробили для своїх співплемінників окремий алфавіт, а затим і письмо, базоване
на живій народній мові, та переклали за його допомогою головні богослужбові книжки. Здавна відомий вираз апостола Павла про те, що в церкві варто
п’ять слів зрозумілих сказати, аніж десять тисяч слів
— чужою мовою. Ще яснішою стає його думка ось
із цієї біблійної цитати: «Багато в світі різних мов і
кожна з них має свої звуки. Коли я не розумію значення слів, то я буду чужинцем тому, хто говорить і
він мені стане теж чужинцем… Коли я молюся чужою мені мовою, то хоч дух мій і молиться, проте ж
розум мій остається без плода…»
Як це не виглядає дивним, але такі відомі для
кожної освіченої й політично не заангажованої людини постуляти доводиться щоразу наводити там, де все
ще відбуваються дискусії з приводу права української
мови посісти достойне місце в церковних відправах
усіх православних конфесій бодай у себе вдома, в
Україні. Незважаючи на те, що пішов уже двадцятий
рік відновлення української незалежности, політичні
пристрасті щодо статусу української мови в Україні
періодично, ніби за чиєюсь вказівкою збоку, спалахують. Надто гострими вони бувають, коли стосуються
церковного питання. Скільки промов і скільки текстів доводилося слухати й читати останнім часом, у
яких із безапеляційною категоричністю, але бездоказово й не аргументовано стверджується про те, що
українська мова не надається до повного перекладу
книг Святого Письма, що, мовляв, потрібно ще виробити відповідну термінологію, зробити науково вивірені переклади, а до того церковні відправи варто, як
і раніше, відбувати мовою церковнослов’янською в
сучасній вимові (тобто, російською — М. Т.)
Показово, що саме з цією аргументацією українська мова протягом багатьох літ принципово не допускається в богослужби, які відбуваються в храмах
однієї з найбільших православних конфесій в Україні — УПЦ Московського патріархату. При цьому за-
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хисники «чистоти руського православія» вперто не
помічають того факту, що біблійний науковий світ
у різний час визнав уже три повні переклади Біблії
українською мовою (І. Огієнка у 1959 році, І. Хоменка у 1963-му, Р. Турконяка у 1997 році) як канонічними і сприяв тому, щоб ці тексти великими накладами
поширювалися серед українського населення передусім в Україні.
Можна наводити й інші вагомі аргументи, які
показують, що численні спроби ворогів української
державности звузити сферу поширення української
мови в себе вдома є безпідставними і такими, що
криються лише в політичній площині.
З наведенням конкретних історичних прикладів,
з посиланням на конкретні джерела та документи автор обґрунтовує те, що деякі сучасні українці й досі
не можуть засвоїти: церковна проповідь у давнину
виголошувалася українською мовою; Євангелію читали в церкві українською мовою; українська Євангелія (рукописна і друкована) була українською мовою; книги Старого Заповіту та інші церковні книги
були в українській мові; тексти служб Божих вимовлялися в українських церквах по-українському.
Навівши й обґрунтувавши хронологію нищення
в Українській церкві всього українського, що розпочалося після 1654 року, автор приходить до такого висновку: «Домагаючись певних реформ і змін
у церкві, ми не можемо назвати це «українізацією»
церкви. Ні, це не українізація; ми нічого не українізуємо, новин ніяких не заводимо, бо все це цілі віки
мали, нам тільки відібрали його… Ми домагаємось
лише самого простого: повернути Церкву нашу в той
стан, якою вона була колись, до з’єднання з церквою
московською; ми хочемо тільки вивести з церкви
своєї те чуже, що силою було припинено нам. Ми хочемо в цій справі тільки правди, простої, елементарної правди… Це не «українізація» нашої церкви, це
тільки «розмосковлення» її…».

Ще в ХVІ столітті українські книжки
росіяни читали зі словником
Перебуваючи на еміграції в Польщі, 1937 року
Огієнко віднаходить в одній із приватних бібліотек польського Білостока сенсаційний рукописний Азбуковник, що мав довгу назву: «Книга, глаголемая Алфавит, содержащая в себе толкование
иностранных речей, иже обретаются во святых книгах, не передожены на русский язык». З’ясувалося,
що цей список був створений значно раніше, ніж вийшла друком «Граматика» Мелетія Смотрицького та
Лексикон Памви Беринди, але вже після виходу в світ
Лексикону Лаврентія Зизанія. Отож, ідеться про час
між 1596-1619 роками. Свою наукову розвіду, впер-
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ше опубліковану в канадському Вінніпезі 1951 року,
вчений назвав «Українсько-російський словник початку ХVІІ століття».
Ретельний аналіз змісту словника дав змогу
авторові зробити висновок про те, що в ХVІ-ХVІІ
століттях українські книжки, особливо наукового
та богословського характеру, були дуже поширені в
Московській державі. А оскільки російського читача
наша мова була не зовсім зрозумілою, поставала гостра потреба в подібних алфавітах-словниках, які б
популярно тлумачили незрозуміле слово російською
мовою. За підрахунками автора, до цього словника
невідомий автор (скоріше, автори) вніс понад 300
українських слів, здебільшого з українського Лексикону києво-печерського друкаря і вченого Зизанія
1596 року.
І. Огієнко з великою симпатією ставиться до невідомого автора своєї несподіваної рукописної знахідки як до людини досить освіченої, інтелігентної,
яка супроти української мови не заражена жодною
політикою і яка свідомо вмістила українські слова
серед «іностранних речей». Про цінність цього рукопису автор говорить так: «В історії української культури… Словник має видатне значення, бо це перший
нам відомий українсько-російський словник, складений на початку ХVІІ століття росіянином для потреб
російського читача. Видно, така потреба була, бо росіяни часто користалися тоді з українських книжок».

«Як писати й говорити по-літературному»
Змістовою домінантою нових для читача материкової України мовознавчих праць І. Огієнка є ось
ці його слова, звернені до кожного українця: «Не
цураймося своєї мови, як не цуралися рідної мови
Христос та апостоли. Цуратися мови — то цуратися
народу… Хто зраджує й кидає свою рідну мову та
переходить на чужу, той легко зрадить і батьківській
вірі, і церкві, і в кінці стане безвірним та бездушним
перекидьком».
Перша частина канадського видання книги з назвою «Наша літературна мова» мала підзаголовок
«Як писати й говорити по-літературному». За жанрами тексти розділів цього названі мовними нарисами.
І це не випадково. У властивій цьому авторові популярній та доступній читачеві будь-якого освітнього рівня формі викладалося найголовніше, яке слід
пам’ятати кожному мовцеві, аби його мова була не
лише грамотною з точки зору граматики, а й милозвучною, чистою, багатою, правильною.
Первинно книга адресувалася «працівникам
пера» — редакторам українських видавництв, журналістам, письменникам. Свідченням цьому — окремий розділ, озаглавлений багатообіцяюче «Як писаРідна Школа • Квітень 2012

ти для народних мас». Уже хрестоматійними стали
окремі параграфи з цієї книги, які раніше апробувалися автором у варшавському часопису «Рідна мова»
та в окремих брошурах з мовознавчої тематики. Мають ці параграфи такі назви: «Пишучи неясно, шкодимо розвиткові своєї культури», «Десять заповідей
простого писання», «Не вживаймо в своїм писання
разячих варваризмів», «Не вживаймо чужої фразеології», «Оминаймо віддієслівні іменники», «Не будуймо надто складних речень». Викладені у формі
коротких порад видатного мовознавця, кожен із цих
параграфів направду заслуговує того, аби бути набраним окремими таблицями і вміщеними не лише
в шкільних та студентських аудиторіях, а й в кабінетах чиновників різних рангів, які продовжують дивувати й обурювати простих українців своєю вкрай
низькою грамотністю та мовною культурою.
Особливо актуальним є розділ «В Україні, а не
на Україні», що містить аж 11 параграфів. Ретельно
проаналізувавши давні рукописні і друковані українські памятки, вираз «в Україні» у творах Шевченка,
І. Огієнко доводить політичний підтекст принизливого для українців прийменника на в контексті означення України як держави (на Україні) й закликає
своїх майбутніх читачів, що час уже забути не державницьку форму «на Україні».
Видана у Вінніпезі 1958 року книгу мала на
звороті титулу набрану великим шрифтом приписку: «Передрук дозволяється всім». Таким великим
і щирим було бажання автора, аби його чергова мовознавча праця мала якнайбільше своїх читачів, аби
ті найголовніші питання для практичного вивчення
української літературної мови в умовах чужомовного
оточення і наростаючих асиміляційних тенденцій якнайширше мали якшайширше зацікавлення.
Книга справді стала дуже популярною в українській діяспорі Заходу. Тому за якийсь час митрополит Іларіон мимоволі взявся за її продовження.
Таким чином, рівно через десять років після появи
«Нашої літературної мови» виходить у світ, також у
Вінніпезі, її друга частина (1969 рік) з такою ж назвою. Сюди увійшли цілковито нові теми, які підказали авторові самі читачі. Характерною особливістю
цих двох частин є те, що автор, навчаючи добірної
літературної мови свого читача, вибирає з багатющої
творчої спадщини українського красного письменства все краще, що вона має і чим воно має гордитися. Достеменно знаючи всі рифи прямої і прихованої
русифікації українців, що набувала чимраз ширшого
наступу в 30-х 40-х і 70-х роках минулого століття,
автор цих книг закликає своїх читачів пам’ятати про
притаманні ознаки української мови, і, за прикладом
українських письменників, не допустити її так званої
суржикізації.
www.ridnashkola.org

Українська мова в діяспорі
Справою надзвичайної ваги вважав митрополит
Іларіон збереження української мови у своїй рідній
церкві на чужині. Глибоко проникливими і переконливими здаються сьогодні ось ці вистраждані своїм
досвідом міркування з приводу зазначеної проблеми,
написані в Канаді і звернені до нинішніх провідників
українського православ’я поза межами материкової
України:
«Тепер появилися серед нас і такі, що часом радять, щоб до нашої Української Церкви завести іншу
мову, головно англійську. Замінити нею мову українську, бо молодь ніби не знає її. Тоді — кажуть такі —
наша молодь, що не знає української мови, пристане
до нашої Церкви, і Церква зміцніє й побільшає. Це не
відповідає дійсності! По-перше, коли в нашій Українській Церкві ми заступимо українську мову якоюсь
іншою, то наша Церква своєю істотою, своєю душею
перестане бути українською. І ми самі перестанемо
бути українцями, бо ж не можна вважати українцем
того, хто говорить тільки однією іншою нації мовою.
Він буде українцем тільки часово! І Церква без української мови не може зватися українською. По-друге,
без української мови, як душі нації, наша Церква
конче стане навіть Вірою інша, бо ж перехід їй на
інше значно полегшає. Без своєї української мови
наша Церква помалу стратить свою віковічну Віру, і
ми в другому чи в третьому поколінні пристанемо до
Віри свого оточення,— бо ж його значна більшість!..
І Церква перестане бути Церквою своєї нації. Це історичний закон: утрата своєї національної мови помалу веде до утрати своєї Віри й своєї нації» (Навчаймо дітей своїх української мови! Вінніпег, 1961.
С. 41-42).
***
В канадському архіві Огієнка-Іларіона авторові
цих рядків вдалося знайти текст вірша, написаного
героєм нашої розповіді за кілька днів до своєї кончини. Вразила ось ця строфа:
Летять пташки ключем у вирій
Й додому вернуться весною,—
А я в роботі Краю щирій
Лишусь навіки з чужиною…
Так, тлінне тіло Івана Огієнка (митрополита Іларіона) від 29 березня 1972 року перебуває на чужині.
Але душа його, чиста і чесна, напевне таки літає над
рідною Україною, якій він, незважаючи ні на які обставини, залишився вірним до кінця.
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Підсумки і перспективи
світових українознавчих
досліджень
Іван Пасемко

То був світлий радісний день 24 січня 2012 року! 20-річчя Національного НДІ українознавства та всесвітньої історії. Добре пам’ятаю п’ятиріччя, десятиріччя, чомусь ледь мріє з далини п’ятнадцятиріччя, і ось
уже двадцятиріччя! Міський Будинок учителя гостинно відчинив свої двері назустріч нашому святу, святково
прикрашена історична овальна зала, де засідала Центральна Рада, де УНР виголошувала свої Ухвали, які згодом звучали і на Майдані святої Софії у формі універсалів. А нині тут коридори цієї історичної споруди переповнені науковою та публіцистичною літературою, під якою прогинаються столи — це плоди багаторічної діяльності учених та науковців. Безліч зустрічей з видатними особистостями сучасної України. Ці непересічні
діячі культури, літератури, актори, політики, народні депутати, які прибули, щоб привітати українознавців з
20-річчям авторитетної в усьому світі українознавчої інституції ННДІУ та всесвітньої історії. І посеред них
— Микола Жулинський від імені Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАН України, Геннадій Удовенко
від імені українського дипломатичного корпусу, Михайло Ратушний — від УВКР, художник та поет Микола
Мудрий від імені своїх мистецьких та літературних героїв — княгині Анни Ярославни, Богдана Хмельниць-
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кого, козарлюги Байди, Марусі Чурай, полонянки
Роксолани він виголошував вітання…
Роксолано! Зірко наша!
Розкажи, хто твій тато!
Хто є мама, як ти вчилась,
Як то сталось, що в полон
Взяла Султана?…
Далі почали вітати тріо, тобто трійка керівників…
Але раптом … не крапля, а кілька барелів дьогтю тієї рідини дихнуло на мене … Хтось сповістив
мене, що вчора, 23.01.2012 р. авторитетний освітній
орган швидше всіх «привітав» директора Петра Кононенка з ювілеєм …
Тож дивною і невірогідною видалась мені у
процесі опрацювання ст. автора-інкогніто із газети
«Освіта України», що з’явилась на шпальтах цього
солідного міністерського органу від 23 січня 2012 р.
саме напередодні ювілею Інституту українознавства
та ще під таким претензійним заголовком «Професійний „українець“». Чому така нелюбов, чи швидше ненависть до своїх співвітчизників? Мислю собі,
чим це українознавство та ця причеплена всесвітня
історія так допекли цьому автору-інкогніто, щоб це
журналіст-освітянин, не сумніваючись у своїх судженнях і переконаннях, так категорично осуджував
діяльність своїх колег-освітян і то за період аж двох
десятиліть. Де ж він був досі, видати, цій «ініціятивній» особі автора досі ніхто не давав подібних
завдань, і лише, отримавши такі вказівки з боку високого керівництва, він, ініціятор, кинувся сміливо в
бій, маючи за плечима таку надійну охорону якихось
беркутів і у кишені 13 серебреників! Чомусь одразу
згадалась латинська мудрість про педагогів. Мудрі
латинці чи пак латиняни про таких педагогів казали:
«Quem Dei odere poedagogum facere» — «Кого Боги
зненавиділи, того зробили педагогом».
І якщо представники української влади офіційно на всіляких міжнародних форумах заявляють, що
Інститутові нічого не загрожує, а один із очільників
МОНМС України Борис Жебровський на Європейській конференції з питань освіти восени 2011 р. констатував, що українознавство — це важлива дисципліна, яку у процесі реформування науково-освітньої
галузі влада буде підтримувати. Мало цього. Автор
нового закону «Про вищу освіту», народний депутат від Партії регіонів Максим Луцький нещодавно
розповів Радіо Свобода, що «Закон про вищу освіту чітко виписаний у такій редакції, щоб захистити
національні інтереси! А отже, йдеться про захист та
підтримку і українознавства, і української мови, і
української національної школи!».
Хоча колишній заст. міністра МОН України, доктор фізико-математичних наук Максим Стріха цими
днями заявляв, які б гарні закони не були ухвалені,
які б заяви на підтримку освіти й науки не робили
www.ridnashkola.org

політики та чиновники, влада продовжить нищення
української науки у цілому. Проф. Стріха переконаний: неналежне фінансування Інституту — одна зі
складових антиукраїнської наукової «оптимізації».
Ще жахливіша інформація, за твердженням того ж
М. Стріхи, «Йдеться, на жаль, про загальну систему нищення науки у підвідомчих МОН-у закладах.
У Міністерстві освіти та науки уперше за двадцять
років Незалежної України було ліквідовано науковий
департамент». Як зрозуміти, як збагнути, як пояснити українській і світовій освітній громадськості ці
дії українських освітніх очільників із МОНМС України?
Йдучи назустріч ювілеєві 22-річчя ННДІУВІ,
автор цих рядків мав нагоду знайомитись з вітаннями закордонного українства, з глибокими аналітичними трактатами, що спростовують ненаукові
аргументи супроти українознавства, як науки та вишівського курсу, прихованого автора-інтернаціоналіста із газети «Освіта України» від 23-01.2012 р.,
що так заповзявся воювати проти українознавства та
його реаніматора проф. П. Кононенка, як свого часу
воювали польські шовіністи в українській Галичині проти Івана Франка, намагаючись не допустити
цього Каменяра до відповідної української кафедри
у Львівському університеті. Шановний пане, авторeінкогніто, та ж на Європейському, Американському
чи Австралійському континентах функціонує безліч
шкіл українознавства, катедр українознавства, безліч
науково-дослідних інституцій. Міжвоєнна Чехословаччина, до вашого відома, у часи президентства Томаша Масарика славилась аж п’ятьма українськими
вишами, українськими гімназіями, безліччю видавництв, періодичних видань, а також широко знаною
українською гімназією у Модржанах що стала центром виховання багатьох українських інтелектуалів.
«Одна з найвизначніших особистостей українського
національного руху, видатна педагог і освітня працівниця, світової слави учений проф. Софія Русова у
своїх «Спогадах» підкреслювала, що «завдяки допомозі чеської влади українська празька еміграція виокремлювалась своєю науковою і культурною працею
і з честю репрезентувала нашу науку участю у різних
наукових конгресах у Берліні, Стокгольму, Парижі,
Женеві, Римі, Гайдельберґу, де завжди виступали
професори Українського Вільного Університету і Вищого педагогічного інституту», як стверджує колишня проф. Київського Державного університету ім. Т.
Шевченка Тетяна Беднаржова у своїй книжці «Федір
Стешко» — педагог і музичний теоретик Українського Вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі». (1999 р).
Але прислухаймося, як вітали дирекцію Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії з 20-річним ювілеєм
українознавці зарубіжжя, зокрема іноземний академік НАН України проф. Пряшівського університету ім. П. Й. Шафарика, проф. Українського Вільно-
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го університету у Мюнхені др. Микола Мушинка:
«Вельмишановні друзі і колеги! Щиро вітаю Вас з
20-літнім ювілеєм. Двадцять років у житті людини
чи суспільства — період занадто короткий. В житті
Вашої установи це — ціла епоха, наповнена плідною
працею з наявними й незаперечними результатами.
Ваш інститут виник майже одночасно із проголошенням самостійної й незалежності України і
від самого початку взяв на себе важке завдання —
спростовувати усталені стереотипи Російської імперії про те, що української нації „не было, нет и быть
не может“, але й постулати радянської марксистськоленінської ідеології, згідно з якою українська нація
(як також інші нації Радянського Союзу) — явище
тимчасове. Вона повинна зникнути, тобто „злитися“ в єдиний „радянський народ“, з єдиною мовою і
культурою, ясна річ — російською. І вся московська
машинерія була спрямована на втілення цього принципу в життя. В Україні її жертвами стали мільйони
людей, серед яких був цвіт української науки — розстріляний або знищений у таборах Ґулаґу. І все це
було презентовано світові як велике досягнення радянської влади.
Ваші працівники сотнями книжок і тисячами
наукових розвідок спростували цю до неба вопіючу брехню і довели не лише своїм співвітчизникам,
але цілому світові, що українці є народом з багатою
історією і культурою, яку не вдалося знищити жодному окупаційному режимові. Нав’язуючи не лише
на багаті вітчизняні традиції, але й на доробок української політичної еміґрації (діяспори), ви підняли
українознавство на рівень світових наук.
Ґрунтовні наукові праці ваших співробітників
відомі далеко за межами України. Ми, україністи
близького і далекого зарубіжжя, уважно стежимо за
ними. Такі багатотомні видання як журнал „Українознавство“ та „Збірник наукових праць ННДІУВІ“
є окрасою не одної наукової бібліотеки світу. Ми
слідкуємо за величезним доробком Вашого інституту
і посередництвом наймодернішого засобу інформацій — Інтернету, в якому ви широко обнародовуєте
результати своїх досліджень. Великий резонанс за
кордоном мають і ваші наукові конгреси та конференції. Слід підкреслити, що основну заслугу на розвитку ННДІУВІ має його незмінний директор Петро
Петрович Кононенко, для якого національна ідея завжди була і є на першому місці.
Тішить нас, що співробітники Інституту не є
лише кабінетними науковцями, але вони намагаються результати своїх наукових досліджень втілити в
реальне життя, орієнтуючись, головним чином на
молоде покоління. Свідченням того є, між іншим,
значна кількість наукових аспірантів та міжнародні
конкурси українознавства для учнів.
На жаль, ще й сьогодні, на двадцятому році Вашої успішної діяльності, є сили, які б хотіли повернути Україну в т. зв. „золоті радянські часи“, тобто
ліквідувати Ваш інститут або обмежити його діяль-
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ність на мінімум. Та я твердо вірю, що Ви подолаєте
ці перешкоди й і надалі залишитеся провідним навчально-науковим українознавчим центром.
До дальших років бажаю колективу Вашого інституту нових успіхів у всіх ділянках українознавства та всесвітньої історії.
Проф. Микола Мушинка, д-р філол. наук, академік НАН України, голова Асоціації україністів
Словаччини та Наукового товариства ім. Шевченка у
Словаччині. Пряшів, 24 січня 2012 року.»
А ось вітання від Голови Шкільної Ради при
Українському Конґресовому Комітеті Америки Євгена Федоренка.
«Директору Національного науково-дослідного
інституту Українознавства та всесвітньої історії Міністерства освіти і науки України академіку, професору Петрові Кононенку
Шановні колеги!
Від імені Управи Шкільної Ради Централі шкіл
українознавства у Сполучених Штатах Америки та
вчителів шкіл українознавства вітаю колектив Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії з 20-літнім ювілеєм.
Вже більше двадцяти років існує незалежна держава Україна. Здійснилася мрія багатьох поколінь
борців за волю. Та після свята незалежності прийшли
часи великої і нелегкої роботи — від вирішення мовних проблем до повернення історичної правди. І тут
Ваш інститут іде у першому ряді інтелектуалів, які
присвятили себе високій меті — досягнення справжньої свободи України „у сім’ї вольній, новій...“.
Майбутнє народу і країни залежить від національної самосвідомості. Це приходить через виховання в сім’ї, через плекання своїх традицій, через
навчання в своїй рідній школі. Діти в українській
діяспорі живуть у іншомовному оточенні. Тут легко втратити відчуття своєї причетності до України.
Подоланню цієї проблеми дуже допомагає співпраця Шкільної Ради з Інститутом українознавства, яка
продовжується вже багато років — створені підручники і навчальні програми з українознавства, за якимим навчаються наші діти. Велика вам подяка за це.
Життя іде й несе з собою і радість, і смуток.
Я вірю, що Ви і ми з Вами подолаємо всі проблеми цього складного часу. Україна буде такою, якою
її мріяли побачити наші славні пращури. Бажаю
вам подальших успіхів у вашій науковій і освітній
діяльности, сили духу і з доров’я, наснаги у справі
збереження української культури і виховання молодих українців. Слава Україні!
Голова Шкільної Ради Др. Євген Федоренко.
Нью-Йорк. 22 січня 2012 року».
Такі ж щирі вітання од наших закордонних колег ми отримали з Канади від віце-президента УВАН
проф. доктора Ярослава Розумного, проф. Ратгерського університету (США) доктора Тараса Гунчака,
керівника Об’єднання українців Бразилії п. Вітторіо
Соротюка, від керівників українських організацій та
Рідна Школа • Квітень 2012

об’єднань багатьох європейських країн.
Можна б наводити чимало інших відгуків представників закордонного українства та фахівцівукраїнознавців, яким саме ця наука допомогла зберегти свою національну ідентичність, самоорганізуватись у розмаїті громадські осередки, товариства,
об’єднання, наукові осередки, розгорнути бурхливу
діяльність, яка за твердженням керівників українських організацій стає часто прикладом для багатьох
національних меншин прикладом, як саме слід будувати своє національне життя в інонаціональному
середовищі з метою збереження своєї національної
ідентичності.
Автор анонімної публікації в «Освіті України»
особливо дошкульно відгукнувся на українознавчі
публікації, хоча, наприклад, акад. НАН України високо цінує наукову продукцію багатьох років науковців Інституту, відзначаючи саме журнал «Українознавство» та 28 Збірників наукових праць. Як можна
нехтувати діяльність таких відомих учених-українознавців, як-от: член-кор. НАН України В. Баран, д.
ф. н. В. Крисаченко, член-кор. НАН України Світлана Єрмоленко, д. і. н. Я. Калакура, д. геолого-мінерал. Наук М. Дробноход, д. і. н. Марина Гримич,
член НСПУ С. Плачинда, науковці Ю. Фігурний,
В. Сніжко, О. Ярошинський, В. Лукашенко та ін.
Хотілося б, щоб автор публікації в «Освіті України» побував в Інституті та хоча б полистав монографії «У пошуках джерел українського народу»
В. Барана та Я. Барана, «Людина і біосфера» та «Історію української філософії» В. Крисаченка, «Українці
Бразилії» Марини Гримич, «Таємниці розкриває санскрит», «Українська індоаріка», Тисяча найновіших
тлумачень давніх українських імен, назв, прізвищ,
термінів» С. Наливайка або ж «Етнічна історія давньої України» Сергія Наливайка та інші. У кожній із
наукових праць наших учених та науковців підкреслюється чи пак акцентується саме українознавчий аспект тієї проблеми, яку розглядає автор, акцентується увага на тому, хто із представників українського
етносу зробив відповідний внесок у розвиток науки.
Якщо беремо, наприклад, внесок українського фізика
з Тернопільщини Олександра Смакули у розробці і
конструюванні приладів нічного бачення та застосування їх у час нічної стрільби з гармат чи гаубиць,
то в таких випадках фізик-українознавець акцентує
увагу на тому, яка заслуга саме вихідців із українського етносу в розвитку цієї проблематики. Фізик,
якому близьке і знане українознавство, обов’язково
підкреслить у своїй аудиторній чи публічній лекції,
які заслуги українського фізика Івана Пулюя у вивченні та застосуванні Х-променів у розвитку рентгенології. Ми не бачимо нічого злого в тому, якщо
українознавство відповідно проникатиме у ділянку
кожної точної науки, взагалі стане складовою практичної діяльності кожного із технарів. Мислю, що з
такими речами мали б, врешті-решт, погодитись навіть наші супротивники, хто уперто намагається заwww.ridnashkola.org

перечити українознавство як науку…
Доводиться лише подивуватися, як можна висловлювати такі не дуже дружні думки з нагоди ювілею, воювати проти своїх же колег, що відстоюють
ті ж освітні ідеали. Навпаки, ви мали б дякувати тим
ученим, які створили свого часу таку науку як українознавство, висловлювати повагу до наших сучасників, котрі зуміли своєчасно реанімувати українознавство від радянської летаргії 30-80 років ХХ ст.,
вернути його до життя і поставити це українознавство на службу українській нації в ім’я збереження
її ідентичності. Мислиться, що вітчизняне і світове
українство мали б стати організовано на захист українознавчих напрацювань не таких уже численних
українознавчих інституцій в Україні, їх, до речі, в закордонні в чужинному середовищі набагато більше,
та спільними зусиллями відстоювати свої національні ідеали в ім’я утвердження української національної ідеї наперекір деяким недалеким українським
«державотворцям».
Завершуючи свою розповідь про відзначення
20-річного ювілею нашого інституту з кількома барелями дьогтю, хочу процитувати кілька рядків з бувальщини єврейської дівчинки з Галичини, про що
ця дівчинка, згодом доктор Стелла Кренцбах, повідала у своєму нарисі «Живу ще завдяки УПА», що
її (розповідь) оприлюднили доктор Петро Мірчук і
В. Давиденко у книжці «В рядах УПА», збірці споминів бувших вояків Української Повстанської Армії. Книжка ця накладом Товариств бувших Вояків
УПА в ЗДА і Канаді побачила світ у Нью-Йорку 1957
р., зрозуміло, українською мовою. Ось уривок з розповіді д-ра Стелли Кренцбах: «В червні 1939 р. закінчила я студії і одержала докторський титул. 28го вересня мав відплисти до Палестини корабель, на
який я мала зарезервований квиток. Але 1-го вересня вибухла війна і я не встигла виїхати зі Львова.
Нові господарі — большевики спочатку ставилися до
жидів прихильно… Але не минуло року, як одного ранку з’явилися в моїй хаті міліціонери і звеліли збирати речі в дорогу. В яку дорогу? — спитала
я спокійно, думаючи, що зайшла якась помилка. Я
показала їм паспорт, усі потрібні довідки. Але все
було даремно. Прийшов наказ вивозити жидів на Сибір та й годі…»[1,343]. Далі дівчинку переховувала
галицька українська дівчинка Оля, але коли Львів
окупували німці, далі стало неможливим залишатися у місті. «Життя у Львові ставало небезпечне і
для українців. Упоравшись з жидами, німці почали
арештувати українців»[2,344-345]. Потім для Стелли
Кренцбах розпочався довгий період перебування в
рядах УПА… «1-го жовтня 1946 р. опинилися ми в
англійській зоні Австрії. Як я дісталася до Палестини, це вже не належить до теми моїх споминів…
Опинившись у новій батьківщині, я пообіцяла
собі поінформувати світ про українців та їхню геройську УПА. Нагода одначе довго не траплялася, я була
сірою людиною, а таких світ не радо вислухує. Але
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тепер, коли стала я працювати в міністерстві, і мій
підпис відомий не одному дипломатові, я сповнюю
свій обов’язок. Закінчуючи ці короткі мої спомини,
я звертаюся до свободолюбного світу й остерігаю
його, щоб не легковажив собі українського питання,
щоб не ставив його на другорядний плян. Бо тільки
вільна Українська Держава буде запорукою і доказом
справедливого миру в світі» [3, 349].
Література:
1. В рядах УПА. Збірка споминів був. Вояків
Української Повстанської Армії // Зредагували д-р
Петро Мірчук і В. Давиденко // Накладом Т-в б.
Вояків УПА в ЗДА і Канаді. Нью-Йорк – 1957 //
С. 343
2. Там само, С. 344-345.
3. Там само, С. 349.

Тернистий шлях
української Жінки-Мрії
Юрко Фігурний
кандидат історичних наук
завідувач відділу українського етнології ННДІУВІ
(Рецензія на книгу «Зіткана з любові»
присвячена дружині геніального Олеся Гончара –
Валентині Гончар)

Богдан-Ігор Антонич
Гірке вино
Мої дні жорстокі та холодні
полину навіяли в пісні,
потонули обрії в безодні
чорної весни.
Знов підказує мені до вуха
слів спокуслива, похмільна їдь,
що поглине серце завірюха,
хочби мимохіть.
Так складатиму в дні анестезії
цю отруйну дань моїм часам,
бо дарма: гірке вино поезії
мушу пити сам.
Нерозумна мрія зрадно кличе,
знаю, що омана це й фантом:
хочу вирізьбити днів обличчя
вірша долотом.
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Особисто рецензент не знайомий з Валентиною
Данилівною Гончар — вірною дружиною геніяльного
українця Олеся Терентійовича Гончара, але завдяки
цій важливій книзі, в якій зібрано чимало цікавих матеріялів присвячених їй (спогадів, свідчень, відгуків,
роздумів, віршів, світлин), я немовби віч-на-віч зустрівся з Жінкою-Мрією, Коханою, Другом, Музою.
Соратницею і Хранительницею пам’яті й творчости
незабутнього Світоча України, українців і світового
українства буремного ХХ століття.
Чому Жінка-Мрія? Тому, що про таку жінку (кохану, дружину, матір, друга, соратницю) мріє кожен
адекватний чоловік, але щастить лише деяким. Переважна більшість представників і представниць сильної і чарівної статі постійно перебувають у стані пер-

манентної (неперервно триваючої) і латентної (прихованої) війни один з одним за лідерство, амбіції, образи... Внаслідок цього — розлучення, розбиті серця,
діти-сироти. Натомість, Олесь і Валя зуміли зберегти
у своїх серцях Кохання, Любов, Взаємоповагу і Взаєморозуміння й прожили разом у шлюбі майже півстоліття. Я впевнений, це сталося насамперед завдячуючи Валентині Данилівні, її розуму, тактовности,
витриманости, поступливости й найголовніше — Мудрости! Так, саме Мудрости! На превеликий жаль у переважній більшості сучасних жінок, ця людська риса,
завдяки якій постала цивілізація Homo Sapiens, майже
відсутня. Боротьба за т. зв. гендерну рівність, самореалізацію, права й обов’язки стали їх нав’язливою
ідею, відтіснивши десь на узбіччя свідомости все
інше. Але за своєю природою, чоловік, передусім,
лідер, захисник, здобувач, а жінка — мати, дружина,
хранительниця. Читаючи книгу «Зіткана з любові» ми
дізнаємося, що Валентина Данилівна гарно навчалася
на філологічному факультеті, їй навіть пророкували
кар’єру педагога і вченого, а те що вона у 2008 році
оприлюднила власні спомини про Олеся Гончара «Я
повен любові...» засвідчило про її добрий письменницький хист. Проте, всім цим пані Валентина беззастережно пожертвувала в ім’я її Кохання, ставши
надійним запіллям (тилом) й Оберегом життя, творчости й громадської діяльности Олеся Гончара. Якщо
хтось розмірковує, що співжиття з Олесем Терентійовичем — це було суцільним святом життя, то надзвичайно помиляється. Як будь-який геній, Олесь був
і вимогливим, й імпульсивним, і вразливим, і беззахисним як дитина. Його зірка спалахнула в кінці 40-х
рр. «Прапороносцями», а вже через двадцять років у
кінці 60-х рр. ХХ ст. смертельно обпекла «Собором».
У якусь невловиму мить, шановний письменник, лавреат численних премій і нагород, громадський діяч
перетворився в об’єкт нещадної критики і цинічного
цькування. Чи міг би він витримати весь цей дев’ятий
вал знущань й образ, якби біля нього не було його надійної, вірної, коханої Валі? Питання з категорії риторичних. Я переконаний, лише завдяки мужности,
мудрости, терпеливости й врівноважености Валентини Данилівни Олесь Терентійович зберіг здоров’я,
здоровий глузд і не збожеволів у цій критичній для
нього ситуації. Нелегко йому було в часи розвиненого
соціялізму (т. зв. «застою»)і в добу перебудови, і в
перші роки відновлення незалежної Української держави, проте завжди поряд з ним була його друга половинка, альтер его (друге я) — віддана соратниця і
міцна опора — дружина і побратим по Духу! А коли
у 1995 році полетіла у Вирій душа Олеся Гончара, як
їй важко стало жити у цьому світі! І не просто жити,
а день-у-день відстоювати чесне ім’я чоловіка, зберігати про нього добру пам’ять, допомагати фахівцям
і початківцям вивчати творчий спадок уславленого
митця і громадянина, пропагувати його діяння, праці,
помислі й устремління, довершувати все те громаддя
справ, що він не зумів реалізувати. Валентина Гончар
www.ridnashkola.org

ніколи не обирала легких шляхів, ніколи не мирилася
з несправедливістю. Її шлях не був устелений оксамитовими пелюстками троянд, але вона завжди крокувала і крокує по ньому з високо піднятою головою. Валентина Данилівна не просто жінка, вона українська
Жінка-Мрія геніяльного українця Олеся Гончара! І
нехай її Доля, її Кохання, її Наснага, її Сила допоможе
нам у розбудові демократичної, правової, заможної,
потужної європейської Української Самостійної Соборної Держави!
Саме тому, поява у 2011 році у Дніпропетровську
збірника праць «Зіткана з любові» підготовленого до
друку й оприлюдненого співробітниками Інституту
гуманітарних проблем Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»
(далі ІГП ДВНЗ «НГУ»), присвяченого Валентині
Данилівні Гончар, і має на меті ознайомити громадськість з її подвижницьким життям і мужніми вчинками.
Загалом у книзі вміщено 13 нарисів-спогадів,
два вірша і 18 світлин. Відкривається вона матеріялом ректора ДВНЗ «НГУ», академіка НАН України,
професора, двічі лавреата Державної премії України
в галузі науки і техніки, заслуженого діяча науки і
техніки України Геннадія Григоровича Півняка «Берегиня літературного слова й духовної краси» в якому він наголошує: «Ім’я автора славнозвісних «Прапороносців», «Тронки», «Собору», численних інших
творів продовжує своє життя в імені своєї дружини
Валентини Гончар. Вона завжди була його другом,
натхненником та однодумцем, завжди терпляче допомагала письменнику в творчій справі. І тепер розвиває її, зберігаючи багату духовну спадщину Олеся
Гончара... Вона привітна до кожного, хто з добром
переступає поріг квартири, де колись жив і творив
Олесь Терентійович. Ми цінуємо довіру Валентини
Данилівни, адже завдяки їй директор Центру культури української мови імені Олеся Гончара Світлана
Ігнатьєва має змогу працювати з особистим архівом
письменника» (С. 5,6).
У нарисі заслуженого працівника освіти України,
члена-кореспондента Української академії історичних
наук, професора, завідувача катедри історії та політичної теорії ДВНЗ «НГУ» Віктора Юхимовича Пушкіна «Трудное счастье Валентины Даниловны» зазначається, що нелегка доля випала Валентині Данилівні
— стати дружиною і надійною опорою Олесю Гончару, ділити з ним його творчі хвилювання, переживання, сумніви, бути поряд у важкі хвилини, не претендуючи ні на йоту на його славу і почесті, і хтозна, зумів
би Олесь Терентійович здолати всі життєві негаразди
і досягти багато-чого, якби не самовіддане кохання і
постійна турбота Валентини Данилівни (С. 7).
В есеї ректора Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доктора філологічних наук, професора, заслуженого діяча
науки і техніки України, академіка Академії вищої
освіти України, члена Національної спілки журна-
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лістів України Миколи Івановича Степаненка «Добрий янгол Олеся Гончара» наголошується: «Усі дні
земного буття Гончара Валентина Данилівна береже
у своїй пам’яті. Інший період, журний — без Олеся,
також не пройшов лише у сльозах, горі, паралізуючій
тузі... Ця мужня жінка відразу чи не найпослідовніше
збагатила духовну скарбницю свого чоловіка, по крупинці-намистинці впорядкувала її, щедро ділилася
архівними матеріялами з науковцями, знаходила час
для численних інтерв’ю, зустрічей, летіла до тих, хто
кохався в Олесевому слові, ставала в обороні, коли
несправедливо картали Гончара за нібито співпрацю
з органами... Не криком рятувала чоловікові честь, а
ділом і виваженим словом, не дозволяла напускати туману несправедливости й зла, працею, знову ж таки,
фактами, плодами його творчости ілюструвала життєву позицію митця, доводила благородність, чесність
і прямоту його духовних посилів... Таких дружин, як
Валентина Данилівна, небагато. Частіше трапляються
ті, хто добре справляється з нелегкими обов’язками
супутниці митця, науковця. Але стати таким надійним
другом, опертям, продовжувачем справи — під силу
тільки жінкам рідкісної духовної організації, таланту та цілеспрямованости, тільки таким, як Валентина
Гончар» (С. 13).
У спогадах доктора філологічних наук, професора Інституту української мови НАН України, автора
монографії «Мовний світ О. Гончара» Надії Миколаївни Сологуб «Завжди поряд», зокрема, зазначається:
«Вона завжди була поряд з ним, у радості і в горі.
Це бачили і розуміли всі. Поняття Олесь Гончар і Валентина Данилівна стали нерозривними. Я дивилася
на Валентину Данилівну, коли вона сиділа поряд з
Олесем Терентійовичем у президії на його ювілеях і
думала: «Ця красива й елегантна жінка до цього ще й
мудра та мужня». Адже в сім’ї вона знаходила і знаходить час. Річ у тому, що Олесь Терентійович як кожна
творча особистість, не дуже сприймав щоденну присутність у себе вдома посторонніх. Все доводилося
Валентині Данилівні робити своїми руками (готувати
їжу, прати, прибирати і т.д.)... А якщо до цього додати, що вона друкувала його твори, вичитувала; вела
його пошту, то це справді вимагало великих фізичних
та моральних зусиль, адже Олесь Терентійович не завжди був у спокійному настрої, оскільки за натурою
був борцем, часто протистояв владі. Все це проходило
крізь її серце... Я знала, що вона була успішною студенткою. Їй пропонували аспірантуру. Але присвятила життя своє йому» (С. 16-17).
У матеріялі доктора філологічних наук, професора, завідувача катедри журналістики і видавничої
справи Державного вищого навчального закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (далі ДВНЗ «ЛНУ»), автора монографії «Олесь
Гончар — журналіст, публіцист, редактор: еволюція
творчої майстерності» (К., 2004.— 816 с.) (до речі,
тематика її кандидатської дисертації «Антропонімія
Олеся Гончара: природа, еволюція, стилістика») Ва-
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лентини Миколаївни Галич «Кожному письменнику
треба знайти свою Волю...» наголошується: Валентина Данилівна Гончар — дружина видатного письменника, клясика української літератури Олеся Гончара.
За останні п’ятнадцять років, що минули від часу,
коли Олесь Терентійович пішов з життя, її ім’я часто
з’являється на сторінках журналів і газет — вона охоче дає інтерв’ю, відредагувала і підготувала до друку
та опублікувала те, що не встиг за життя письменник
— повість «Білий лотос», нотатки (замальовки, ескізи
майбутніх творів митця, що розкривають його творчі
задуми, громадянський зміст яких у лаконічній формі
втілився в багатьох публіцистичних текстах), упорядкувала книгу щоденникових записів митця воєнних
літ «Катарсис», підготувала до видання три томи його
щоденників, опублікувала власну книжку спогадів
про письменника «Я повен любові», а нині активно
працює над упорядкуванням академічного видання
його щоденників, який увійде до 12-томного зібрання
творів Олеся Гончара. Крім того, слід згадати, що за її
активної участі побачили світ книги «Вінок пам’яті»,
«Листи», котрі багатогранно та рельєфно представили постать Олеся Терентійовича, як художника слова,
громадського діяча, гуманіста, політика і філософа»
(С. 18). Також, дослідниця пише: «Валентина Данилівна була не тією дружиною видатного письменника,
яка тішилася під парасолькою його слави. Вона була
його коханою жінкою, довіреною особою, великим
другом... Навіть у часи найбрудніших злив на творчість Олеся Гончара — і в кінці 60-х, і на початку 90-х
— ніхто не наважився кинути тінь на найсвітліше, що
було в його долі — на подружнє життя з Валентиною
Данилівною. Кришталеву чистоту їх стосунків бачили
всі. Воістину, лебедина пара!.. Воістину, це — Жінка з
великої літери... Воістину, великодушність цієї жінки
не має меж!» (С. 27, 28, 29).
У спогадах доктора філологічних наук, професора, завідувача катедри теорії літератури і компаративістики ДВНЗ «ЛНУ», заслуженого діяча науки
і техніки України Олександра Андрійовича Галича
«Дружина класика» зазначається: «Якою ж бачиться
мені сьогодні ця легендарна жінка, справжня хранительниця родинного вогнища письменника, завдячуючи героїчним зусиллям якої видані три томи щоденників Олеся Гончара, зберігається його творча спадщина. Відзначу одразу її живу пам’ять, розважливість
і мудрість. Вона блискуче знає літературу, чітко орієнтується не лише в її історії, а й у новітньому літературному процесі. Глибокі знання, уміння об’єднати
навколо себе тих, для кого Олесь Гончар не просто
письменник тоталітарної доби (як про це часом пишуть доморощені науковці), а справжній класик, совість свого народу» (С. 37).
У статті лавреата Фонду Воляників-Швабінських
при Фундації Українського Вільного Університету в
Нью-Йорку Івана Петровича Пасемка «У гостях у велета української літератури Олеся Гончара», зокрема
наголошується: «Нині Валентина Данилівна Гончар,
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немов бджілка, невтомно збирає все те Олесеве, що
розкидане по Європі, по світу, те, у чому є частка
енергії, розуму О. Гончара. Вона поставила собі за
мету: віднайти в архівах, редакціях вітчизняних та
зарубіжних журналів і газет, альманахах, бібліотеках
Гончареві напрацювання і видати багатогранну спадщину, щоб усе це донести до громадськости, читачів,
аби Україна могла пізнати до найменших подробиць
багатющий набуток представника літератури ХХ ст.»
(С. 42—43).
У матеріялі доктора філологічних наук, академіка Української Академії наук (США), Міжнародної
Слов’янської академії, Української академії політичних наук, президента Міжнародної народної асоціації
«Україна і світове українство», директора ННДІУВІ
МОНМС України Петра Петровича Кононенка «Зустріч з мудрістю», де аналізуються спогади пані Валентини, зазначається: «Я повен любові...» — книгасповідь двох: Олеся Гончара і Валентини Данилівни,
при цьому — сповідь про часом найкритичніші миті
життя, навіть коли воно ставить людину на грань:
«бути чи не бути?». І коли вже людина ставить сакраментальні питання: чи зможу я ще бачити й зображувати людей рідного краю, його минуле й сучасне?
Свою Полтавщину, Дніпропетровщину, Таврію й Хортицю?!» (С. 55—56).
В есеї голови Дніпропетровської обласної організації Національної спілки письменників Лесі Несторівни Степовички «Квітка степу. Українська леді»
наголошується: «У великого письменника здіймалися
крила до нових і нових творчих злетів, бо за плечима
стояла вона, його Муза, Дружина і Секретар. Завжди
готова вислухати, друкувати, виправляти, служити
спільній справі, яка називалася Україна, Література,
зрештою, Кар’єра чоловіка. Вона не грала вірність,
вона справді була такою. І доводить це вже багато
років по його смерті, упорядковуючи і видаючи щоденники, листи і книги свого чоловіка... Валентина
Данилівна бере активну участь у роботі Міжнародної
україно-німецької літературної премії ім. О. Гончара
для молодих обдарованих письменників, що є резонансною і престижною... Один із останніх, відомих
мені цікавих міжнародних проєктів, яких Валентина
Данилівна курирувала з українського боку, це проект «UKRAINE» берлінського журналу «WOSTOK»,
який підготував і видрукував чотири спецвипуски,
присвячені Україні. Завдяки координаторським і організаторським зусиллям Валентини Данилівни, були
віднайдені кілька десятків талановитих письменників
і журналістів в Україні, які представили свою Батьківщину для західного німецькомовного читача якнайкраще» (С. 60, 61).
У спогадах директора літературно-меморіяльного музею-садиби О.Т. Гончара в селі Сухе, Полтавської
області, племінниці Олеся Гончара Тетяни Станіславівни Бондаренко «Світло у моєму вікні» зазначається: «Читаю-перечитую «Щоденники» Олеся Терентійовича, «Я повен любові» Валентини Данилівни...
www.ridnashkola.org

Досить неспокійно їм велося. Звичайно, Олесь Терентійович мав сильну, вольову вдачу. Та саме Валентина
Данилівна — основа його спокою. Ця гарна, тендітна
жінка вміє помірковано розставити акценти в усіх ситуаціях... У хвилини скрути згадую поради Валентини
Данилівни: «Пам’ятай, що є люди, яким значно тяжче,
аніж тобі». Або ж: «безвихідних ситуацій не буває».
Знаходячись поруч із цією світлою жінкою і сама почуваюся в десятки разів сильнішою і впевненішою.
Таке спілкування додає прагнення до пізнання... Тьотя Валя — як цілюще джерело в затишному приворсклянському гайку. Щомиті готова напоїти спраглого.
Отак все життя стояла Вона на сторожі сімейного спокою. Залагоджувала, врівноважувала, оберігала, своїм надзвичайно мелодійним голосом заліковувала всі
душевні рани. То надзвичайний талант — бути такою
жінкою... Валя свій непересічний талант письменника
поклала на алтар творчости коханого чоловіка. І нині
зовсім не жалкує за тим. То особливості її великого,
все і всіх люблячого серця: дарувати рідним і близьким, всім оточуючим відчуття спокою; радісні, нею
осяяні сторінки життя» (С. 65, 66).
У матеріялі кандидата філологічних наук, професора ІГП ДВНЗ «НГУ». Наукового координатора
Центру культури української мови О. Гончара (далі
ЦКУМ) Світлани Євгенівни Ігнатьєвої «Берегиня любові», зокрема акцентується: «Більше ніж півстоліття Валентина Данилівна ділила порівну з чоловіком
його успіхи та невдачі. Олесю Гончару пощастило
жити поряд з ніжною, красивою, відвертою, а головне, мудрою жінкою. Жінка, яка підтримає, допоможе, підкаже і буде поруч у будь-яку хвилину — щасливу чи скрутну... Вона — істинна жінка, ім’я якої
по-справжньому треба писати з великої літери. І це не
просто слова. Вона — людина глибокої наповненості,
інтелігентності, і, я б сказала, вишуканості у всьому...
Ця жінка просто вражає своєю енциклопедичною
обізнаністю, зачаровує бездоганною мовою, завжди
елегантно одягнена, привітна, доброзичлива, чуйна.
А ще в усьому відчуваєш, що Валентина Данилівна
людина глибокого натхнення, вона твердо переконана в істинності справи, розпочатої Олесем Гончарем.
Вміння вислухати, дати слушну пораду, ненав’язливо
тримати у колі ідей, думок є рідкісним даром, яким
володіє Валентина Данилівна. Ця жінка — велика і
невтомна трудівниця, її праця світиться натхненням,
здається, що саме у праці вона знаходить перепочинок і порятунок. Для своєї родини вона завжди була
і є опорою, і порадницею, і домашнім лікарем... Це
вона, тендітна жінка, друкувала Гончарові твори, була
поряд з чоловіком і в години цькувань, і в хвилини радості. Ця жінка завжди причетна до всіх подій, які так
чи інакше пов’язані з іменем Олеся Гончара... Валентина Данилівна завжди знайде добре слово для всіх
тих, хто хоча б якось долучився до творчості Олеся
Гончара. Її судження ніколи не є категоричними, вона
не нав’язує співрозмовникам своєї думки, своєї оцінки, вона просто її висловлює. Піклується про те, щоб
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раптом хтось не образився. Щоб всі гончарознавці
жили у мирі і злагоді. Валентина Данилівна справжня інтелігентка. Це людина з надзвичайно чистим
сумлінням і високим духом... Олесь Терентійович
був глибоко віруючою людиною і за законом Божим
Валентина Данилівна переживала все внутрішньо. Її
груди не прикрашені орденами та медалями, проте,
можу сказати з впевненістю, що вона уже понад 15
років після смерті чоловіка дбає про вшанування його
пам’яті, зустрічається з школярами, студентами, науковцями, продовжує його справу. Двері її квартири
широко відчинені для тих, хто не байдужий до Олесевого слова. Вона щедро ділиться особистими речами,
книгами, які згодом стають експонатами виставок,
музеїв, центрів. Найбільш пам’ятними подарунками
для Валентини Данилівни є книги Олеся Гончара, які,
на превеликий жаль, сьогодні так рідко перевидаються» (С. 67, 69, 70, 71).
У відгуку на книгу Валентини Гончар «Я повен
любові...» (Спогади про Олеся Гончара) кандидата
філологічних наук, доцента ІГП ДВНЗ «НГУ», директора ЦКУМ Ірини Костянтинівни Цюп’як «Краса
вірності в океані любові Валентини Гончар» наголошується: «Спогад Валентини Гончар про неземний
сплеск любові до Олеся варто б читати як клятві у
вірності всім, хто одружується. Океан любові Олеся
Гончара перелився в її серце, вихлюпнувся на сторінки книги «Я повен любові...» (Спомин про Олеся Гончара). Ця книга-розповідь-сповідь дружини і друга
видатного письменника Олеся Терентійовича, вражає
емоційністю та щирістю, світлою правдою спогадів
про пережите спільне життя, радощі і гіркі прикрощі, що призводили до інфарктних станів... Життєпис
Валентини Гончар доповнює автобіографію творчості
митця епізодами, що запам’яталися їй як жінці, дружині. Він цікавий своєю психологічною достовірністю, документами, фотографіями того часу, має чітку
сюжетну канву, зіткану з найяскравіших епізодів життя. Створюється враження, що це не розповідь дружини, а Олесь, оживлений її пам’яттю, доповнює те, що
не встиг за життя» (С. 74).
У спогаді старшого викладача ІГП ДВНЗ «НГУ»,
співробітника ЦКУМ Наталії Григорівни Костюк «Ти
з’явилась і йшла, як образ самого щастя» зазначається: «Я йшла поряд з нею і прислухалась до її такої
лагідної, тихої мови, прагнула все запам’ятати, що
вона говорила, бо для мене вона була і залишається
назавжди мужньою і відданою жінкою, яка все своє
життя присвятила Майстрові — Олесю Гончару... Не
можна недооцінювати те, що робила за життя письменника його вірна подруга, перший читач, перший
критик, перший поціновувач його творчого доробку...
Доля подарувала їм одне одного і майже півстоліття, вони йшли поряд однією стежиною подружнього
життя. Це не так легко жити поряд з такою відомою
людиною, людиною, яка пережила воєнне лихоліття,
Холодну гору, цькування «Собору», але жіноча мудрість, поступливість та кохання завжди допомагали
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знайти розумне рішення у різних життєвих ситуаціях» (С. 77,78).
У поезії кандидата філологічних наук, літературознавця Костянтина Семеновича Дуба «Валентині
Гончар» дзвінкоголосно бринять такі рядки: Йдете до
нас пліч-о-пліч з Гончаром / Розповідаєте життя його,
тривоги, / Немов перед духовним вівтарем, / Вклоняюсь Вам за пройдені дороги» (С. 80).
А у вірші активіста ЦКУМ Сергія Яреми «Як
важко душі оновить...», присвяченого Валентині Данилівні Гончар, відлунює важке і тривожне сьогодення і буття України й українців у ХХІ столітті. Завершують книгу підбірка з 18 світлин і відомості про
авторів цієї важливої праці.
Підсумовуючи наші роздуми над збірником матеріялів про Валентину Гончар — віддану хранительницю літературної, наукової, публіцистичної спадщини геніяльного українця, Героя України, клясика
української літератури, самовідданого громадського
діяча Олеся Гончара, яка все своє свідоме життя присвятила своєму чоловікові, ми хочемо ще раз наголосити, що саме завдяки цій Жінці-Мрії О. Гончар став
тим Гончаром, якого читають, поважають, люблять
і вивчають в Україні та за її межами. Дякуючи цій
книзі, пересічний читач, не тільки знайомиться з Валентиною Гончар, а насамперед, відкриває для себе
безмежний простір її Душі, нові грані її непересічної особистості як Жінки, Матері, Коханої, Дружини,
Музи, Сподвижниці й Хранительниці спадщини Олеся Гончара. Щиро дякуючи співробітникам ІГП ДВНЗ
«НГУ», які підготували і розтиражували цю вельми
вагому українознавчу працю, разом з тим, ми вважаємо, що її треба перевидавати (наклад у 200 примірників є надто малим) та дещо поліпшити її оформлення
й редагування. Так, читаючи збірник, зустрічаєш чимало друкарських помилок, недоречностей, які дещо
псують враження від книги. Особливо зауваження
стосуються щодо світлин. З 18 фотографій — 10 чорно-білих, м’яко кажучи не досить якісних і 8 кольорових доброго ґатунку. На нашу думку, упорядникам
(чи упоряднику), які на жаль не зазначені і вихідних
даних (оприлюднено лише склад редакційною колегії — Пушкін В.Ю., Ігнатьєва С.Е. й Цюп’як І.К.),
треба було «брати» не кількістю світлин, а їх якістю
чи, зрештою, знаючи, як дорого коштують кольорові
вклейки у книзі видрукувати всі фотографії у чорнобілому кольорі, але не на різографі, а у типографії,
діючи за принципом краще менше, проте краще. Всі
ці зауваження аж ніяк не применшують важливість і
вагомість рецензованої нами праці, а навпаки, мають
при перевиданні допомогти поліпшити її якість. Також, на нашу думку, цей збірник може стати чудовим
відправним матеріялом для створення сценарію телеі кінофільмів про міцне подружнє життя Олеся й Валентини Гончарів, як зразок для наслідування сучасній українській молоді про родину українців, які, незважаючи ні на що, зберегли любов і відданість одне
одному в буремному ХХ столітті.
Рідна Школа • Квітень 2012

«Мова — це той рубіж,
з якого ми
ніколи не зійдемо»
(А. Погрібний)
П. Іваненко

Традиційно в урочистій обстановці у святковій залі
Літературно-меморіяльного музею Тараса Шевченка 18
квітня 2012 р. у Києві зібрались представники української інтелігенції, вчені, письменники, педагоги, журналісти, актори зі столиці та з багатьох регіонів України,
які під священним гаслом «Шевченкові імперативи і
ми», щоб віддати данину пошани цьому українському
вченому-патріотові, борцеві за українську Україну, піонерові борні за наше слово не лише з вуст письменника
чи актора, але і з уст Президента, Прем’єр-Міністра та
Голови Верховної Ради України, бо це Слово автохтонів,
які століттями боролись за цю державу, за українську
мову, за її пісню «Сховалось сонце за горою // Туман
легенький землю вкрив // Шепоче вітер з осокою // І гай
зелений зашумів», як співала у своєму виступі народна артистка України Валентина Ковальська, згадуючи у
своєму слові того, хто поряд з нами, українознавцями,
www.ridnashkola.org

гордо крокував, скажу нині, у ті літа, коли всі ми зустрічались, дискутували, сперечались… Мова, звичайно про
незабутнього, дорогого, відданого патріота, «Народного
професора» України Анатолія Погрібного.
То було хвилююче, вражаюче до глибини душі дійство чи, може, краще вшанування видатного українського вченого, академіка УВАН у США, доктора філологічних наук, лавреата Національної премії України імені
Тараса Шевченка, академіка УВАН у США — ця культурологічна подія мала місце у національній святині українського генія Тараса Шевченка 18.04.2012 р. Відкрив
цю урочистість заст. директора Літературно-меморіяльного музею Т. Г. Шевченка Василь Портяк, привітавши
присутніх у цій національній святині Т. Шевченка, передавши ведення цього заходу Галині Погрібній та Олександрові Хоменку. Це не якась президія зі складу щонайвищих партійців, ветеранів чи ще якихось заслужених,
бо Галина Погрібна та Олександр Хоменко — близькі
Анатолієві Григоровичу люди — дружина та продовжувач його ідей і переконань, керівник його ж, Погрібного,
відділу української літератури в Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої
історії. Зібрались ті, хто і через ось уже п’ятиріччя відходу у потойбіччя глибоко шанують, цінують «Народного професора».
Здається, чи не першого запросили до слова о. Петра Бойка, який став легендою серед дикторів, декляматорів, читців та ораторів на Українському радіо столиці
України, хто мовить переконливо, хто своїм словом доносить, здається, і Божу, і поетичну, і філософську мудрість до нашої української громади, котра охоче слухає
його, того, хто змушує авдиторію у ту ж мить замовчати,
зосередитись, вслухатися в ту мудрість, а коли необхідно — виструнчитись, наче в час священної присяги. І
ось він, о. Петро Бойко, український Боян сучасности
заявив, що пора ще раз повернутись до Слова лавреата,
тобто до Слова Анатолія Погрібного, яке Лавреат виголосив перед українською патріотичною громадою в
Національному оперному театрі ім. Тараса Шевченка …
Тож слово о. Петрові Бойку, інтерпретаторові історичної
промови А. Погрібного 9 березня 2006 року.
«Мова — це той рубіж,
з якого ми ніколи не зійдемо.
Вельмишановний пане Президенте! Шановний
Голово Шевченківського комітету, високе зібрання!
Кажучи ці кілька вдячних слів, підкреслюю, що справа не стільки в написаному або в створеному кожним
із ново удостоєних, тим більше не стільки в наших іменах, скільки в тих акцентах, тих, як модно нині казати
— месиджах, що їх своєчасно посилає своїм рішенням
Шевченківський комітет усій, і то найперше владній,
Україні. Це ті акценти найзацікавленішої підтримки
української національної культури, що є провідними у
Вашій діяльності, пане Президенте, але дай Боже, щоб
ставали вони провідними також у діяльності всіх структур української виконавчої влади, починаючи від найви-
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щих щаблів до найнижчих, і навпаки — від найнижчих
щаблів до найвищих. Річ у тім, що, явно випереджаючи
владу, йдучи в багатьох випадках попереду неї, українське громадянство не може далі терпіти засилля, скажу
так, не-України чи анти-України в сучасній Україні. Не
може терпіти ситуації, за якої у нас, по суті, окупований інформаційний простір — і телевізійний (особливо
телевізійний), і книжковий, і газетно-журнальний; тієї
ситуації, за якої замість національного мистецтва на
перший план вийшла низькопробна іноземна, часто матюкомовна попса; ситуації за якої замість повносилого,
звичайно, вмілого, тактовного, але неухильного й невідступного, утвердження української, державної, Шевченкової мови, ще сьогодні зневаженої у багатьох краях
України, усілякі об’єднані регіони, як і деякі, що особливо прикро, навіть нашоукраїнські, ніби ж «помаранчеві» шумілкіни (і чи тільки шумілкіни), нав’язують нам
офіційне двоязичіє. Воліють знати нашу реакцію на ці
домагання? Що ж, вона однозначна: наша мова як єдина
державна мова в Україні і на сьогодні, і на прийдешні
часи — це той рубіж, з якого ми, українці (до речі, спільно з чесними людьми — представниками інших етносів), ніколи, ні за яких обставин не зійдемо. Отже, не
сійте жарин розбрату, господа, погамуйся, «п’ята колоно», що так підступно й так підло маніпулюєш нашим
зденаціоналізованим чи злюмпенізованим обивателем!
«У їх народ і слово. І в нас народ і слово», — заповів
нам Тарас Шевченко і від цього його імперативу, від цієї
його найпростішої і найточнішої формули нашого існування у цьому географічному просторі ми не відступимо
ніколи.
Шановні учасники шевченкового зібрання, усі наші
громадяни! Згуртувавшись довкола свого Президента
Віктора Ющенка, ми за всяку ціну мусимо переконливо
й по змозі резонансно виграти парламентські вибори, що
наближаються. Наша перемога — то й буде промовиста
відповідь на оте всім відоме сакраментальне запитання:
«Скажіть, що в Україні будувати?» Насправді формула
тут проста: мусимо будувати Україну як європейськи зорієнтовану, соціяльно зорієнтовану національну державу українського народу, у якій має бути добре всім, але
в якій мусять неухильно, послідовно підтримуватися
українські національні пріоритети — у політиці, економіці, культурі, мові. Це й буде Шевченкова Україна. Це
й буде наша Україна. Слава Тарасові Шевченку! Слава
Україні!»
Як і тоді в театрі, так і нині в музеї українська громада палкими. тривалими оплесками зустріла ці глибокі
політичні роздуми. У цих словах лавреата було стільки
роздумів, стільки вкладено розуму, вольових роздумів,
але, на жаль, розпорошена, не зцементована українська
суспільність так нічого реального не зуміла вчинити для
добра, самоорганізації й згуртування української нації з
метою розв’язання цих нагальних проблем, які завжди
стояли і нині стоять на порядку денному дій чи бездіяльности наших співвітчизників. І нині деруться за той
«маслак», ставлячи Україну у безвихідь…
Галина Погрібна і тут не могла не поділитися свої-
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ми думками. Вона напередодні опрацьовувала щоденникові записи юного Анатолія, коли у день свого 18-річчя
він залишив такі історичні записи, що нині особливо
хвилюють читача. «Я хочу жити в такій Україні, де розмовлятимуть українською мовою. Спілкуймось українською», такий був загальний підсумок того запису.
Вражає, що такий порівняно юний хлопчина у день свого повноліття висловлює такі зрілі думки, переповнені
ідеями патріотизму. Думаю, що нині не один вісімнадцятирічний юнак чи юнка терзають себе такими ж гіркими думами. Можу так мовити, бо, орієнтуючись на
одне із останніх прижиттєвих видань «Про національні
пріоритети і стратегію націєвбивства» (Київ-2006 р.), де
Погрібний у дусі Франка запитує: «Ми що ? — лишень
невдалі нездари у людському роді? Погній для глузів
інших народів? Тягло «у поїздах їх бистроїзних», як то
сотню років тому мучився цим у поемі «Мойсей» один
з найбільших наших світочів І. Франко?»1. Щоправда
Галина Григорівна у своїх коментарях зупинялась і на
реакції недоброзичливців, які гостро реагували на всі
його радіо виступи у програмі «Якби ми вчились так, як
треба»: «Если ты, подонок, еще хоть раз появишься в
эфире, тебе не сдобровать!» Галина Григорівна промовила ще декілька слів і далі стало не можливо викладати
свої думки, власне дискутувати із незнаними політичними супротивниками, краще негідниками, болі в душі і
розпач… Це той стан, що ось-ось розридаєшся.
По-жіночому добре розуміючи цей стан жінки, яка
не так давно втратила такого ідейного соратника, житейського друга, знаючи, що такі болі не завжди можуть вилікувати навіть десятиліття, знана українська поетеса,
лавреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Любов Голота сама розпочала свій виступ. «Що
таке життя людини, яка знає Бога?» - запитала вона. І тут
же відповіла: «У кожного свій хрест!» І, здається, кожен
збагнув, про що мовить Любов Василівна. Ти змушений
терпляче переносити всі труднощі, ти змушений чи змушена ставати на той же шлях, щоб виконувати заповіти
Твого ідейного друга… Нам усім треба чинити так, щоб
у своїх діях ми повторювали цю людину. А Погрібний
— це була людина, що вміла скорочувати відстані між
оратором, доповідачем й авдиторією, тобто ця людина
вміла доносити свої ідеї, свої переконання до своїх не
лише однодумців, це була людина, що вміло переконувала навіть своїх супротивників, недругів. І ми у наш
час, утверджуючи «Шевченкові імперативи» і борючись
за втілення їх у життя, маємо послідовно проповідувати
ідеї Анатолія Григоровича. Гадаю, що ми маємо частіше говорити про книжку «Життя і чин Анатолія Погрібного», де допитливий читач віднайде не лише «Слово
лавреата «Мова — це той рубіж, з якого ми ніколи не зійдемо», але й «Докладніше «ABOUT MYSELF», у якому
автор цікаво розповідає, що «Першою формою моєї активної Української національної позиції стала «посада»
відповідального секретаря в очолюваній Д. Павличком
1
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комісії зв’язків СПУ з навчальними закладами. Виникла
комісія наприкінці 1985 р. (О. Підсуха, С. Тельнюк, С.
Плачинда, І. Цюпа та ін.)… Скільки проєктів наївних
листів написано було особисто мною до ЦК КПСС, до
Громика — тоді Голови Президії Верховної Ради, до Валентини Шевченко і т. д., і т. д. з вимогою відмінити сумнозвісну 20-ту статтю, що дозволяла відмовлятися від
вивчення рідної мови»2 . Тут же знаходимо цікаві деталі,
як А. Погрібний сам дійшов до переконання та підмовляв й інших про необхідність виходу з лав КПСС. «А в
березні 1999-го року, майже за півтора року до ГКЧП, я
здійснив крок, який обдумував і раніше, - написав заяву
про вихід з КПСС. Цікаво, що написав її в Америці, куди
О. Гончар порекомендував мене замість себе на влаштовану там американо — українську гончарівську наукову
конференцію за романом «Собор»…»3.
Ось ще одно цікаве свідчення А. Погрібного, коли
він 20 серпня «на три години відлучився з міськради,
оскільки пообіцяв перед цим своїм американським друзям Леонідові Рудницькому та Мирославу Лабуньці, які
зараз були в Україні, що повезу їх у Кончу до Олеся Гончара. Це і було мною виконане. Запам’ятався невеселий
жарт Л. Рудницького: «Дасть Бог, Олесю Терентійовичу,
що Ви разом з Анатолієм Погрібним сидітимете в одній
камері. З ким-ким, а сидіти з Олесем Гончарем я вважав
би за найбільшу честь»4.
Шевченківський лавреат Любов Голота, звертаючись до громади, мовила на повен голос: «Анатолій
Погрібний — це висота, на яку ми рівняємось і на яку
нам ще рівнятись і рівнятись. І сьогодні актуальні для
всіх нас «Шевченкові імперативи». Ми й досі, заглушені
московською блекотою декотрих наших земляків, ще й
досі живемо не на нашій, а чужій землі».
Далі промовляв знаний українознавець, вихованець української філології Шевченкового університету в
Києві, нині провідний працівник Національного НДІ та
всесвітньої історії п. Олександр Хоменко, який зупинився на постаті Погрібного — видавця, саме з приходом
його до Міністерства освіти і науки України на пост першого заст. Міністра вдалося відновити видання книжок
«Шкільної бібліотеки», яка була колись чи не найкращою
постачальницею міських і особливо сільських шкільних
бібліотек; Шевченківський лавреат, член НСПУ Ярема
Гоян, виходець із Покутського краю В. Стефаника, В.
Касіяна з теплом згадував привселюдні виступи А. Погрібного у столичному Будинку художника, коли Анатолій Григорович упродовж 2-ох годин виголошував величезну академічну лекцію про іще одного «вартового»,
що стояв все своє коротке життя на сторожі українського
слова, це було слово про Бориса Грінченка. Інший виходець з Івано-Франківщини, широко знаний радіожурналіст і коментатор Василь Марусик, хто, здається, побив
Життя і чин Анатолія Погрібного. Наукові розвідки,
статті, спогади // Київ. ВЦ Просвіта 2011 // С. 23.

усі рекорди тривалости радіопередач у прямому ефірі з
Анатолієм Григоровичем, говорив про порядність А. Погрібного у спілкуванні зі слухачами прямого ефіру, його
акуратність, ерудицію та авторитет серед радіослухачів,
для яких виступи цього «народного професора» були
справжніми народними університетами. А Заслужений
журналіст України, член Національної спілки письменників України, просвітянський видавець Василь Клічак
казав схвильовано про цю колосальну особистість, виокремлюючи такі його чесноти, як непоступливість при
підготовці освітянських видань, як порядність у процесі видання літературних творів. Запам’яталися виступи колишнього студента А. Погрібного - журналіста
Олександра Сопронюка, земляка з Чернігівщини канд.
медичних наук, проф. Івана Сидоренка, народного артиста України Григорія Булаха. Останній висловився:
Його душа — це дзвін, це гомін України, це клич до
боротьби за кращу долю краю, Погрібний завжди був у
вічному русі, ми відчуваємо його велич. Він і нині закликає нас своєю творчістю боротися з нашою мовною
заскорузлістю, своїми висловлюваннями про мову заявляє, що раби — це ті, котрі не мають власного слова —
так прозвучали ті дзвони — кличі до наших сучасників
у національній святині Великого Українського Кобзаря.
Колега Анатолія Григоровича по роботі на факультету
журналістики та в Інституті журналістики Київського
національного університету ім. Т. Шевченка десь понад
30 років доцент Галина Гримич згадувала, як на катедрі історії літератури і журналістики були оновлені всі
лекційні курси, передусім це стосувалося історії української літератури і журналістики кінця ХІХ — початку
ХХ ст., новітньої української літератури. У ті часи під
керівництвом А. Погрібного було розроблено тематику
нових спецкурсів та спецсемінарів, про спрямованість і
характер яких свідчать такі назви: «Проблеми сучасного літературно-мистецького життя», «Самвидав шістдесятих», «Публіцистика Дмитра Донцова». Тоді ж були
видані програми альтернативи, що давало можливості
позбутися колись обов’язкового радянського слабкого
чтива, а залучити ті твори до програм, які підпільно вже
давно читали студенти у період «Перебудови»5. Наприкінці цього дійства виступив Валентин Погрібний, подякувавши всім присутнім за ті слова вдячности про його
батька Анатолія Погрібного. Композиційно цю акцію
розпочинав гурт «Мандри», а завершувалося все піснею
про Україну.
Автор цих рядків наприкінці цієї пам`ятної зустрічі
вручив вдові вченого Галині Погрібній за дорученням
Голови Шкільної Ради при УККА академіка УВАН у
США проф. Євгена Федоренка «ЗОЛОТУ КНИГУ Школи Українознавства ОУА Самопоміч у Ню ЙОРКУ 19491999», де допитливий читач на стор. 170 віднайде світлину д-ра Анатолія Погрібного на зустрічі з вчителями
школи. Тоді, в 1994 р. д-р Антолій Погрібний обіймав
посаду заст. міністра освіти і науки України.
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Шестидесятиліття
української школи
в Пасейку
Володимир Кривоніс
Життя розкидало українців по світу. Але,
перебуваючи далеко від рідної землі, вони берегли
і передавали своїм дітям культурні та історичні
надбання свого народу, його прекрасну мову, традиції, звичаї, розповідали дітям про давню, героїчну
історію своїх предків. В нових місцях поселення
українці тягнулись до знань, вони відкривали церкви і школи, створювали українські організації. В
1951 році українська громада в Пассейку створила
суботню школу, в цьому році школі виповнилось 60
років. Протягом десятків років українська школа
була центром підготовки українських кадрів для нашої громади. Те, що сьогодні в Пассейку і Кліфтоні
існують українські організації, лунає українська
мова, громада повинна завдячувати українській
школі. Вона збирала до себе українських дітей,
вчила і виховувала їх в українському дусі, робила їх
українцями. Одночасно школа згуртовувала батьків
і зміцнювала українську громаду.
Сьогодні, повертаючись в минуле нашої школи,
особливу повагу і шану слід віддати її першому директору Никифору Гірняку. Він народився в 1885р.
на Теребовлянщині, закінчив Віденський університет, захистив докторську дисертацію, довгі роки
працював в школах і гімназіях України. В роки Першої світової війни Н. Гірняк формував загони УСС,
був першим кошовим отаманом. Він був активним
учасником визвольних змагань 1917-1921 рр., одним
з керівних діячів ЗУНРу.
Прибувши до Кліфтона в 1951р. Н. Гірняк
зрозумів необхідність створення української школи
і створив її. Сім років він вчив дітей української
мови, літератури, історії і географії. Як згадують
сучасники, він був вимогливим, строгим і справедливим вчителем і директором.
Перші заняття проходили в підвальному приміщенні церкви, потім — на балконі парафіяльної
школи. Зимою приміщення не опалювались, було холодно, учні під час уроків сиділи в зимовому одязі,
в рукавицях.
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Початок діяльності суботньої школи був
складним, не було потрібних підручників, навчальних програм. Спочатку в школі було лише 22 учні,
їх розділили на три групи за віком і знаннями.
Пер¬шим і єдиним вчителем був директор школи Н.
Гірняк. Потім, в 1952р.вчителем молодших класів
в школі почала працювати Стефанія Квасовська. В
1953р. в Нью-Йорку була створена Шкільна Рада,
яку очолив проф. Едвард Жарський, до складу
педагогічно-дидактичної комісії ввійшов директор
нашої школи Н. Гірняк. Шкільна Рада об’єднала
українські школи Америки, надавала школам всебічну організаційну та навчально-методичну допомогу, розробила навчальні програми, забезпечувала
школи необхідними підручниками і програмами.
Коли в 1958р. Н. Гірняк за станом здоров’я залишив посаду директора, ним стала С. Квасовська.
На цій посаді вона перебувала 42 роки.
Серед перших учителів нашої школи був відомий діяч УНР- колишній Голова Ради Міністрів
Директорії УНР в 1919-1920рр. Борис Мартос. В
своїй автобіографії він вказував, що в 1962-1963рр.
він викладав історію України в Пассейку («Вільна
Україна», №62, 1970, с.16.) Серед перших вчителів
школи слід назвати п. Ірину Дибко-Филипчак, ще
донедавнього часу вона працюввала вчителькою
нашої школи, викладаючи українську мову і літературу в старших клясах більше 25 років. І сьогодні в
школі ще користуються її методичними розробками
творів українських письменників. На конференціях
вчителів вона постійно виступала з методичними
порадами і рекомендаціями по вивченню творів Т.
Шевченка, Л. Українки(«Лісова пісня»), І. Франка
(«Мойсей»), І. Котляревського («Наталка Полтавка») та інших.
Майже 17 років працював в школі вчителем
історії та географії Володимир Бакалець. Це був
прекрасний вчитель, його любили діти, поважали
батьки. «Це людина, про яку не можна сказати нічого поганого»,— говорять і сьогодні в громаді.
Довгі роки в школі працював вчителем історії
та географії України Юрій Яцикевич. Дисциплінований, принциповий і вимогливий, він наполегливо і
терпеливо протягом майже 30р. давав учням знання
про Україну, використовуючи при цьому різні додаткові матеріали і методичні прийоми, які допомагали
дітям засвоїти навчальний матеріял.
За 50 років існування школи в ній працювали 119 вчителів. Серед тих, хто працював більше
десяти років нараховано більше 20 чоловік, в т. ч.
Христина Грещак — 20, Ярослава Божемська — 18,
Теодора Герасимович — 15. Більше сотні вчителів
з різних причин працювали в школі дуже короткий
час, що негативно впливало на рівень знань учнів.
Проблема забезпечення школи вчителями завжди
була однією з найбільш гострих проблем.
Четверта хвиля еміґрантів частково розв’язала
цю проблему. З України прибуло чимало вчителів,
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які працювали в школах або людей з вищою освітою. Після відходу в 2000 р. С. Квасовської з посади
директора, її місце зайняла Іванка Ільницька, яка в
Україні закінчила університет і працювала заступником директора школи. Але в 2001 р. вона змушена
була переїхати до Канади і директором школи був
призначений Володимир Кривоніс. В Україні він
закінчив університет, більше десяти років працював
вчителем історії і директором в школі, а останні 25
років — доцентом Львівського університету. Прибувши до США, він продовжував займатися науковою роботою, був прийнятий членом НТШ ім. Т.
Шевченка, обраний членом-кореспондентом Української Вільної Академії Наук. В 2011 р. в зв’язку з
станом здоров’я він змушений був залишити посаду
директора школи, на цю посаду призначено вчительку суботньої школи п. Таню Федак.
За останні десять років повністю змінився
склад вчителів, сьогодні в школі працює дружний,
злагоджений колектив, який добросовісно виконує
нелегкі обов’язки вчителя. Більше 10 років працює
вчитель історії культури України Люба Шкірпан.
Добре володіє матеріялом, вміє пояснити його
дітям. При цьому використовує різний роздатковий матеріял, ілюстрації, технічні засоби, різні
методичні прийоми, що сприяє засвоєнню учнями
навчального матеріялу. Любить дітей, вміє працювати з ними, вимоглива і справедлива. В молодших
клясах більше 13 років працює вчителем Валентина
Кривоніс. Досвідчений педагог і вихователь, використовує різні методи навчання. Завдяки індивідуальному підходу кожний учень ґрунтовно оволодіває
програмним матеріялом. Любить дітей, з такою ж
любов’ю відносяться до неї учні, шанують батьки.
В передшкіллі любов’ю і повагою малят і батьків
користується досвідчена і добра вихователька Наталя Блаватська, яка працює в школі вже 9 років.
Вона любить дітей, надійно готує їх до першої
кляси. Важливу і відповідальну ділянку роботи виконує вчитель співів Оксана Стефак. Щорічно школа
проводить три художні виступи учнів, які з року в
рік стають все кращими і які з задоволенням приходить дивитися українська громада. Їх організацію і підготовку проводить п. Оксана. Про кожного
вчителя нашої школи можна сказати чимало добрих
слів, але розміри статті не дають змоги зробити це.
Коротко про них можна сказати, що в школі підібраний добрий колектив вчителів, який добросовісно
відноситься до виконання своїх обов’язків. Сьогодні
в Пасейку діє звичайна українська школа. Заняття
в ній проводяться згідно з плянами, складеними на
основі навчальних програм. Пропусків занять не
допускається, діти мають змогу одержувати добрі
знання. Про справи нашої школи українці знають
далеко від Пасейку, батьки довіряють вчителям і
приводять своїх дітей до школи. Я переконаний,
що наші випускники, такі як Біляковський Володя,
Гунько Володя, Касанова Олекса, Павловска Ліна,
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Палюх Оксана, Чучвара Наталя і її сестра Надійка
та багато інших можуть вільно вчитись в університетах України. Наприклад, Оксана Палюх, яка все
життя прожила в Америці, з відмінними знаннями
закінчила нашу школу, добре говорить і володіє
українською мовою, засвоїла програмний матеріял. При вступі до університету в Чікаґо, викладач,
який приймав у неї іспит з української мови заявив:
«Мені з тобою важко говорити — ти знаєш не гірше
від мене.» Оксана вже успішно закінчила університет і працює.
Сьогодні в школі добре вчаться Вовк Владислава, сестри Войнаровські — Катерина і Христина,
Івахів Марійка, брати Міклоші — Віктор і Михайло
та їх сестра Наталя, Рівна Софійка, сестри Сороки — Софія і Марійка та інші. Наша школа може
гордитися такими випускниками і такими учнями.
Разом з тим, слід відмітити, що школа ще не
використала всіх навчально-виховних можливостей.
Серед членів нашої громади, серед батьків наших
дітей є вчителі, які працювали в школах України,
які мають педагогічну освіту. Приватно вони вчать
дітей малювати, співати, танцювати, вишивати, вивчають українську мову, фарбувати крашанки але до
школи працювати не приходять. При школі можна
створити різні гуртки, факультативи і вчити всіх
бажаючих дітей по інтересах. Але це все робити не
за рахунок часу основних українознавчих предметів,
а в додатковий, позаурочний час.
На якість знань негативно впливає постійна
зміна кадрів вчителів. В останні роки з школи з
різних причин пішли прекрасні вчителі Біляковська
Наталя, Жукевич Галя, Семеняк Галя, Романів Таня,
Шельпова Аня, Храпко Ліля та чимало інших, які
могли б принести велику користь школі, дітям і
Україні.
В останні роки кількість учнів в школі значно
зросла, сьогодні в ній вчиться біля 140 дітей. Випускниками нашої школи вже стали діти наших колишніх учнів Кості Ваньо, Мусі Джейкенс, Михайла
Целюха, Дари Темницької, Ю. Яцикевича та інші.
Сьогодні в школі вчаться діти колишніх випускників Юрія Оліярника, Дари Падко, Богдана Мочули
та багатьох інших. До школи привела своїх дітей,
усиновлених українців Володаря і Марійку їх мама
М. Блаженко, яка сама закінчила українську школу. Розуміння необхідності навчання в українській
школі виявила американська сім’я Сусанни і Франка
Ревеко-Грін, які усиновили двох українських дітей
Наталю і Василька і привели їх до нашої школи.
«Нехай знають про свій народ, про свою землю, хто
вони і звідки вони походять»,— сказала мама.
Важливим періодом в житті учнів школи є матуральні іспити, які вони повинні здати, закінчуючи
школу. Лише ті учні, які успішно склали їх, одержували дипломи, хто не складав іспитів — одержували
свідоцтво. Вперше матуральні іспити складали в
1971 році.
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Значну допомогу в організації і проведенні
випускних іспитів надавала Шкільна Рада, її педагогічні дорадники. Так, головою екзаменаційної комісії в 1971-1974 рр. був д-р Кость Кісілевський, в
1975-1984 рр. — д-р Роман Дражньовський, в 19851998 рр. — Ліна Данчук, в 2003 р. — С. Квасовська,
в 2009-2010 рр. — д-р Юрій Гаєцький, який дав високу оцінку підготовки наших учнів до іспитів.
Колишні випускники школи займають різні посади в американському суспільстві та в українській
громаді. Вони з вдячністю згадують роки навчання
в Рідній школі, де одержали знання про Україну. Під
час Помаранчевої революції випускники нашої школи Оксана Палюх та Михайло Целюх були спостерігачами на виборах в Україні. Сільвія Білобронь, яка
стала лікарем, відвідувала Україну з гуманітарною
допомогою.
З перших днів існування школи важливу роль
в її діяльності відігравав батьківський комітет. На
жаль, сьогодні важко встановити прізвища тих, хто
входив до складу комітетів, хто керував ними. Як
згадують члени громади, першими головами батьківських комітетів були Василь Мочула і Павло
Кобзар. Без сумніву протягом всіх років існування
школи комітет забезпечував навчальний процес
всім необхідним, був надійним помічником дирекції
школи.
В школі постійно проводиться національно-виховна робота, учні завжди приймали участь в житті
громади. Школа щорічно проводить художні виступи, присвячені важливим подіям з історії України,
відзначають День української мови, Свято матері,
Різдвяні свята, дні народження Т. Шевченка, Л.
Українки та інших діячів України. В школі проводяться заходи, присвячені Голодомору 1932-1933
рр. в Україні, організовується виставка плакатів,
проводяться бесіди з учнями. Проводилась зустріч з колишніми воїнами УПА, з представниками
діяспори Казахстану. Вчителі розповідають про
націо¬нально-визвольні змагання 1917-1921рр., про
Конотоп, Батурин, Крути, Базар та інші героїчні
сторінки нашої історії.
Українська громада належно оцінює роботу
Рідної Школи, кредитівка «Самопоміч», Управа
Народного дому щорічно надають матеріяльну допомогу школі. Батьки бачать добросовісну роботу
колективу школи, намагаються підтримати її. Сім’я
Лесі та Юрія Голубів щорічно надавали школі чек
на 500 долярів. Анна Лапічак, виконуючи заповіт
свого чоловіка, передала школі чек на 1000 долярів,
він просив передати всім українцям, що школа є
великим надбанням і багатством громади, щоб підтримували і берегли її.
Сьогодні українська школа в Пасейку є однією
з великих шкіл Америки. Наша громада може гордитись тим, що вона має таку школу, повинна постійно
турбуватись про неї. Майбутнє громади у великій
мірі залежить від майбутнього школи.
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Сіячі мудрого і вічного
Любов Красій

Найкраща пора — це дитинство,
Де школа і перша наука,
Любимого вчителя слово,
Якого із трепетом слухали.
Дивились довірливо в очі,
Які теплотою зігріті, і розумом, і любов’ю.
Ці очі — найкращі у світі.
Уроки любимого вчителя
Давали знання міцні,
Розумні поради давали —
Іти по дорозі прямій.
Не схибитись, не зламатись,
Не впасти в багно в житті;
Учили уроки чесності,
Учили вони доброті.
Але учитель не вічний,
Й зустрівши через декілька літ,
Ми бачимо білі скроні,
Як вишень весняний цвіт.
І стомлений бачимо погляд,
І рухи уже не ті,
Та очі ласкаво повні.
Як і в роки молоді.
Коли осінь позолотила природу в золоті барви,
коли зібрала свої природні скарби з овочів і фруктів у
свої сховища, а школяриків — під дахом своїх шкіл,
коли навчальний рік почав свій повільний хід, - сіячі
мудрого і вічного святкують своє професійне свято
— День Вчителя. І немає людини, яка б у шкільні
роки не мала улюбленого вчителя, людини, на яку б
хотіла бути схожою. Людини, яка б була ідеалом у всіх
відношеннях.
Рідна Школа • Квітень 2012

Маленькі діти часто говорять матерям: «Ти
не знаєш так, як наша вчителька. Ти не робиш так,
як наша вчителька. Ти не вдягяєшся так, як наша
вчителька». Слово вчителя — це закон для дитини.
Строгого, вимогливого вчителя діти бояться і часто
недолюблюють. Але коли стають дорослими і міцні
знання з того предмету допомагають в подальшій науці,
тоді розуміють: вимогливість вчителя пішла їм на
користь. А вчителі рік за роком випускають в доросле
життя своїх учнів, котрих за роки навчання в школі
полюбили. Навіть, коли учні закінчують школу, вчителі
цікавляться ними: переживають, якщо колишній
випускник оступився, став на невірну дорогу, і радіють,
коли учні досягають більшого в житті, ніж вони.
1 жовтня у стінах Школи Українознавства
Товариства «Рідна Школа» вшановували вчителів
школи. Теплими, зворушливими словами вітали учні
5 і 6 клясів своїх учителів. Склали сценарій виступу
і підготували виступ вчителі Світлана Міщанин,
Ірина Свитка, Ольга Новачинська. Вони подбали
про оформлення сцени. Вчителька співів Мирослава
Борищук підготувала гарні мелодійні пісні з учнями
Передшкілля, 1, 2, 5, 6 та 8-го клясів.
Нікого не залишила байдужими «Пісня про
вчительку» (слова А.Малишка, музика П.Майбороди).
Звучало «Вчителько моя, зоре світова, де Тебе шукати,
де Тебе знайти...», і кожний з нас перенісся думками у
своє дитинство, згадав свою першу вчительку, згадав,
що жоден Перший чи Останній дзвінок не проходив без
цієї пісні.
Мудрість, терпеливість, клопітка праця вчителів
С. Міщанин, І. Свитки та М.Борищук допомогли
добитись такого зворушливого виступу, а пані Марта
Джекс та Глен Джек подбали про квіти для вчителів.
Із заключним словом виступив директор школи
пан Андрій Перекліта. Він ознайомив присутніх в залі
з історичними подіями, документами, які приймали
рішення про відзначення Дня Вчителя. Також директор
подякував педагогічному колективові Рідної Школи
за роботу, за добрі результати, за те, що авторитет
учителів, їхня відданість роботі кожний рік збирають
все більше і більше учнів під дахом нашої школи.
...За вікнами — багряний жовтень, а учні
деклямують:

Новини з Хмельницької «Просвіти»

Вартовий українства
Тетяна Дупляк
Під такою назвою в Народному Домі Хмельницького міського Товариства української мови імені
Тараса Шевченка «Просвіта» відбулося засідання круглого столу, організоване спільно з міським
управлінням освіти. Це ще один із запланованих
«Просвітою» заходів на пошанування 130-річчя від
дня народження Івана Огієнка (митрополита Іларіона).
Захід проведено за безпосередньої участі учнів
навчальних закладів міста — дійсних членів Малої
академії наук. Ведуча круглого столу , відповідальний секретар «Просвіти» Тетяна Мосійчук, розповіла про життя і творчість Івана Огієнка (Митрополита
Іларіона), про його подільсько-кам»янецьку добу в
ранзі ректора, міністра і Головноуповноваженого
УНР, ще мало відому на Поділлі, та і в Україні, але
як найрезультативнішу. Саме це дає нам повне право відносити Івана Огієнка (митрополита Іларіона)
до сонму найвидатніших наших земляків.
Учасники у своїх дослідженнях розкрили постать Івана Огієнка — великого вченого, митрополита, людини через його наукові праці, літературні
твори. Так, Назаренко Олена, учениця 11-В класу
ТБЛ розповіла про книжку «Українська культура»,
видану 1918 року. У ній вчений стверджує: «Культура українська — велика і багата. І нехтувати таку
культуру — вандалізм, не знати її — стид і сором».
Про літературно-художню творчість Івана Огієн-

Вам доземно вклоняємось ми
За любов, за турботу, горіння.
Ми розумними станем дітьми,
То ж «Спасибі!» — за ваше терпіння.

www.ridnashkola.org
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ка почали розмову із його книжки «Тарас Шевченко», яку представила Ковальчук Вікторія, учениця
11-Б класу НВК № 10. І. Огієнко прагнув проаналізувати рукописну спадщину Великого Кобзаря саме
в контексті її автентичності, показати поета справжнього, а не фальшованого. Він стверджував: «Ми
повинні вивчати і знати його творчість». А «Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови»,
укладений Іваном Огієнком і видрукуваним у 1934
році називають «золотою короною шевченкознавства».
Бондарук Марина, учениця 11-В класу ТБЛ розповіла про книжку «Богдан Хмельницький», основу
якої склали рукописні праці про гетьмана та поема
«Недоспівана пісня».
«Сміливий і жертовний вчинок Івана Мазепи навіки вкарбував його ім’я серед найпалкіших українських патріотів, борців за незалежність України»,—
писав Іван Огієнко у книзі «Розп’ятий Мазепа», яку
представив Шиченко Віталій, учень 11-В класу НВК
№ 10.
Виноград Олександра, учениця 11-Б класу НВК
№ 10 розповіла про книжку «Українська церква», у
якій вперше в Україні побачили світ праці Івана Огієнка (митрополита Іларіона) з історії Української
православної церкви.
Про дослідження Іваном Огієнком вершинного
твору української літератури — «Слова о полку Ігоревім» розповіла Шнурова Марія, учениці 10 класу
гімназії № 1 за матеріали книжки «Слово про Ігорів
похід».
Знаменним було те, що засідання круглого столу
відбулося у Міжнародний день рідної мови. Багато говорили про Івана Огієнка — мовознавця, який
вільно володів багатьма мовами і стверджував, що
«мова — душа кожної національності, її святощі, її
найцінніший скарб». А представлена Ярославом Матвеєвим, учнем 11 класу гімназії № 2, праця «Історія
української літературної мови» відкрила присутнім
нові, незнані сторінки виникнення і розвитку рідної
української мови. Про соборну українську літературну мову говорив учень 11-Б класу ЗОШ № 25 імені
Івана Огієнка Хащук Вадим, представляючи «Науку
про рідномовні обов»язки» професора Огієнка, які є
дуже актуальними і сьогодні.
Присутні з хвилюванням сприйняли Звернення
огієнкознавця, доктора філологічних наук, професора, лауреата премії імені Івана Огієнка Миколи Тимошика, який відзначив, що «цей захід проводиться
за безпосередньої участі тієї частини молоді, яка має
в собі Божий дар до творчості, наукових дослідів,
помисли якої позначені небайдужістю, патріотизмом,
прагненням прислужитися своїй Батьківщині. Таку
молодь Огієнко називав Цвітом Української Нації».
Книжки із здійсненого М.Тимошиком видавничого
проекту «Запізніле вороття» були використані членами Малої академії наук для підготовки в засіданні
круглого столу «Вартовий українства».
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Пастир великий
і небуденний
Зоя Діденко

«Пам’ятайте, що ніколи
Корисного для свого народу
Не осягнете через противну
Божому законові поведінку!»
Митрополит Андрей Шептицький

Просвітяни міста Хмельницького в дні Великого
Посту мають духовну радість ознайомитися з Пастирськими посланнями Владики Андрея Шептицького,
Митрополита Галицького, Архиєпископа Львівського,
єпископа Кам’янця-Подільського УГКЦ, який є одним
із найвизначніших діячів не тільки української церкви,
але й всієї української історії.
Його послання мають велику силу і здаються натхненними згори. Вони — просвіта і навчання. Владика
Андрей мав дар просто й зрозуміло пояснювати Святе
Письмо.
Часто писав про віру і застерігав про небезпеку
втратити цей ключ до царства небесного. Часто писав
про гріх, покаяння та сповідь, особливо під час Великого Посту.
Як стверджує у вступному слові отець Михаїл
Гринчишин, Апостольський Екзарх українців Франції,
Швейцарії та країн Бенілюксу:
«Послання ці — скарбниця та джерело Божої науки для нас. Наука ця приходить до нас через призму
вибраної душі — рідного нашого вчителя».
Подвижницька праця Митрополита висвітлена в
документах і матеріалах 1899-1944 років, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві
України міста Львова.
Зібрані пастирські послання в трьох томах:
Том І — 1899-1914 (1014 сторінок);
Том ІІ — 1918-1939 (1246 сторінок);
Том ІІІ - 1939-1944 (827 сторінок).
Рідна Школа • Квітень 2012

Актуальними є всі послання Митрополита, особливо щодо завдань всіх українських церков: « Якщо
християнські різні Церкви в Україні мають сповнити
завдання дати українському народові єдність, мусять
позбутися того духа розколу і ненависти, який спричинює, що українець українцеві — ворог. Усі, скільки нас
є, мусимо зробити все, що можемо, щоб помиритися і в
собі самих побороти духа розколу і ворожнечі супроти
братів». (Стаття «Наша державність»).
Унікальне видання передано в Народний Дім
«Просвіти» міста Хмельницького Товариством Туринської плащаниці Львова через адвоката Анатолія
Микитишина.
Першими з духовною спадщиною Митрополита
Андрея Шептицького ознайомилися члени правління
Хмельницької міської «Просвіти».

нець, Андрій Річицький — всіх їх репресували, двох
розстріляли.
Автор післямови подає також рідкісні фото, що
публікуються вперше.
Для всіх, хто відвідує Народний Дім «Просвіти»,
цей «Кобзар» стане ще однією сторінкою Шевченкознавства.
А просвітяни обласного центру щиро і сердечно
дякують професору Олуйку Віталію Миколайовичу за
цей безцінний подарунок.

«Живи, Кобзарю,
в пам’яті людській»

Особливий подарунок
Зоя Діденко
З нагоди 198-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря Хмельницьке міське Товариство української мови імені Тараса Шевченка «Просвіта» одержало надзвичайний подарунок — унікальний «Кобзар»,
переданий в Народний Дім Віталієм Олуйком.
Книжка побачила світ у рамках видавничої програми Центру європейських гуманітарних досліджень
Національного університету «Києво-Могилянська
академія».
У книжці відтворено художнє оформлення видання «Кобзаря» 1931 року з ілюстраціями Василя
Седляра. Післямова Артура Рудзицького дає багатющу
інформацію про Василя Седляра, а також біографічні
довідки тих, хто, незважаючи на сталінський терор і
утиски, підготував до друку «Кобзар» 1931 і 1933 років
з ілюстраціями Седляра, якого режим відніс до «контрреволюціонера» і «шкідника».
Олександр Гер, Михайло Новицький, Іван Миро-
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Саме таку назву мав Хмельницький міський
фестиваль-конкурс читців, що відбувся в Народному
Домі «Просвіти» в рамках відзначення Шевченківських днів у березні 2012 року. Організаторами його
стали управління освіти та правління «Просвіти»
міста Хмельницького.
У цьому заході, що пройшов дуже успішно,
взяли участь учні шкіл обласного центру, які достойно відтворили Тарасове Слово.
Особливою відмінністю цьогорічного конкурсу була вимога вивчити і представити ті поезії з
«Кобзаря», які не передбачені шкільною програмою.
Як сказали окремі конкурсанти, вони відкрили
для себе нового Шевченка, який, як ніхто інший,
вчить їх любити свою Україну.
Переможцями стали: Шелест Ростислав (СЗОШ
№ 8), Войтюк Сергій (СЗОШ № 30), Нижня Каріна
(НВО № 5), Грищук Олеся (ліцей № 17), Івасенко
Олександр (ЗОШ № 21), але відзначені були абсолютно всі учасники конкурсу-фестивалю.
Кращі з кращих взяли участь у авторських програмах голови міської «Просвіти» Зої Діденко на
ХОДТРК «Поділля-Центр» «Свою Україну любіть»
і «Подільський передзвін».
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Вертеп у місті Йонкерс, 22 січня, 2012
Світляна Хмурковська

Різдво… Мабуть кожен з великим нетерпінням чекає цього свята, яке на превеликий жаль швидко проминає,
залишючи після себе в пам’яті тільки хороші спогади.
Цього року 22 січня, у нашому славному місті Йонкерс, штат Нью Йорк, у церкві Святого Михаїла пролунали
величні колядки на честь новонародженого Ісуса. Під час святковї Просфори, яку влаштував для парафіян, наш
новий парох отець Кирило, завітав Вертеп. У цій святковій виставі приймали участь діти та молодь із трьох дитячих організацій: Школи Українознавства, «Світлички», що при Союзі Українок та Дитячого Культурного Центру
— Барвінок 1. Це був справжній празник, де діти з глибокою любов’ю до Ісуса та вмінням берегти традиції свого
народу, майстерно показали усі ролі, що висвітлюють історію про народження Спасителя. Наші гості з великим
захопленням спостерігали, як пастушки, україночка, козак із Запорізької Січі, троє царів у супроводі Ангелів прийшли віддати честь Богові, що уявився у маленькій дитині. Як цар Ірод, разом із своми друзями — Жидом, Циганами, Бідою, не бажаючи знати нового Царя, наказують Смерті вбити дитя а Чорт почувши грішну душу, забирає їх у
пекло. Та коли, наприкінці вистави до залу вбігли маленькі ангелята, а із шопки вийшли Марія з Йосифом тримаюч
на руках маленьке дитя і з уст цих діточок пролунала «Молитва малої дитини», то серце кожного присутнього наповнилось неперевершеною радістю. Цим Вертепом діти нагадують кожному із нас, що Різдв’яні свята — це час
прославити Христа і пам’ятати істинну суть цього величного торжества.
Наше свято було по-справжньому гостинним. На столах були — традиційна кутя, славні вареники і борщ,
смачні голубці, запашні пампушки, які майстерно були приготовленні під керівництвом сестрицтва Пресвятого
Серця Христового.
Також ми не забули згадати тих, хто у вічному царстві Господа, але назавжди залишеться у наших серцях та
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нажаль вже ніколи не зможуть бути з нами у родинному
колі. У честь цієї світлої пам’яті, пролунали рядки віршів та пісень, які написала пані Наталя Богуслава.
У залі було близько 200 людей, які по-родинному
зібрались, щоб прославити Бога та поспілкуватись один
з одним. Адже нам так сьогодні бракує часу на зустрічі.
І все, як у власному домі — господар, отець Кирило посвятив Просфору та поблагословив людей і вечерю, господині турботливо порались на кухні, дбаючи про своїх
гостей, а діточки колядували та Господа прославляли.
Ми дуже щасливі, що наша громада має таку чудову церкву. З допомогою та підтримкою отця Кирила,
наші діти мають де святкувати свята та показувати свої
таланти.
У час Різдва хочу висловите велику подяку людям
, які прикладають усі зусилля для підтримки та розвитку дитячих організцій, бо це є наше майбутне. А саме
батькам та родичам, Кредитовій спілці СУМА у місті
Йонкерс, отцю Кирилові за підтримку та сприяння у нашій роботі.
Тож бажаю усім у здоров’ї , з добром у серці, з потіхою за дітей, у щасті проживати.
Многая літа.

Наталя Богуслава
Просфора
Осанна Вовишніх співають Ангели,
І радість у душах людей виграє,
Ми Бога у яслах убогих зустіли,
У кожному серці Месія вже є.
Колядки, Вертепи, Різдвяні вітання,
Просфора Святкова — це празник сердець.
Це свято в спільноті в Ісусі єднання
Цей хліб нам дарує Небесний Отець.

Лист з України

Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії
Провінція Співстраждання Божої Матері
Sister Servants Of Mary Immaculate,
Province of Sorrowful Mother of God
31 січня 2012 p., м. Золочів
Слава Icyсу Христу!
Шановний др. Євгене
та всі наші Добродії Шкільної Ради!
Від імені всіх дітей та сестер дякуємо Вам за
книжки — чудесний подарунок, який ми отримали
від Вас. Наші діти самі полюбляють читати, а ще
більше люблять, коли їм читають щось цікавеньке.
А тепер в них буде можливість вивчати художню літературу в оригіналі, адже вони вчать англійську мову в
школі. У нас тепер дев’ятеро дітей від 5 до 11 років.
Ще раз щиро дякуємо Вам за турботу та пам’ять
про нас. Нехай Господь благословляє Вас усіма своїми ласками і всім потрібним у Вашому житті. А за
Вашу щедрість нехай Всевишній Бог винагородить
Вас сторицею. Благословення Господнє на Вас і Ваші
родини!

Бо хліб, Він як манна із неба дарунок,
Це знак, що Господь завжди серед нас
Його споживати із вдячністю треба,
А саме в різдвяний святковий цей час.
Просфора — це символ розмноження хліба,
Священник просфорки усі посвятив
Це перли, що небом даровані нині
І Господь Ісус в них себе умістив.
Просфора — це в імені Божім зібрання,
Ламання хлібів — традиційний обряд.
І щире, в любові сердець спілкування
Це Божої сили гігантський заряд.
Розділим трапезу Різдвяну просфору
І хай перемінить усіх Святий Дух,
У новому році бажаєм здоров’я.
Усіх обіймає дитятко Ісус.
www.ridnashkola.org

З молитвою і подякою
с. Бернадета, сестри Служебниці
та діти дому Покрова Матері Божої
м. Золочів
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Степан Сапеляк
Сім щасливих строф моїй
нещасній музі

ПОМЕР
СТЕПАН САПЕЛЯК

1
В часі числа. В дев’ятім дооколлі.
В суціллі скорби. У щоранні ран.
Летить мій янгол до офіри болю
У безвідлуння строф. До дум-парафіян.
2
Щодев’ять днів стікає в умирання
Соборне слово голосом числа.
Щодев’ять дум у чорнім німуванні
Невидюще видніють край стола.
З
Зірвався нерв між жорна безголосі.
Жертовна жовч висмоктує єство.
Німіє зір із пухирями в оці.
Бо Слово в кровожилля затекло.
4
Стоять хрести. Розп’ято сумовиння.
В часі числа. Господній храм.
Лежить мій янгол в білій домовині.
Лежить строфа. Мій зубожілий крам.
5
Цей прах. Моє дев’яте надмогилля.
І щіпка солі на узвишші дум.
Безроддя чисел сивим черепинням
Віншує терням музу несвяту.
6
0 музо... Згарище і попелище.
Глаголице... О СЛОВЕ Іоанн...
Скипає Дух з-поміж святих очищень
І закипає в білу філігрань.
7
В золотослов. У Боже злотослів’я.
У срібен дзвін. У безтілесний хрест.
Та вже Сізіф із камінним свавіллям
Чатує музу... Мій осиротілий перст...
11.12.89 м. Харків
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З глибоким сумом довідалися, що 1 лютого
2012 року на 61-му році життя помер Степан САПЕЛЯК, відомий поет, лавреат національної премії
імені Тараса Шевченка, колишнього політв’язня.Від
імені Шкільної Ради Америки, вчителів шкіл українознавства в США висловлюю глибоке співчуття
матері, дружині та дітям.
Вічная пам’ять
др. Євген Федоренко,
Голова Шкільної Ради
САПЕЛЯК СТЕПАН ЄВСТАХОВИЧ народився
26 березня 1951 року (за паспортом — 26.03.1952)
в с. Росохач Чортківського р-ну Тернопільської обл.
у традиційній українській родині греко-католицького обряду, де панував культ Шевченка, Святого
Письма, народних пісень і танців, пам’ятали в сім’ї
й підпілля УПА. Батько Євстахій Станіславович
(1930-1984), мати Ганна Костівна (1930).
1969 Степан закінчив середню школу. Працював столяром у «Міжколгоспбуді» в с. Білобожниця,
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від весни 1970 до весни 1972 служив у Радянській
армії. Демобілізувавшись, працював лаборантом
Львівського педагогічного училища, жив у с. Лисиничі підо Львовом.
Несумісність норм життя в родині і в суспільстві, арешти української інтеліґенції в 1972 році
призвели до того, що Степан 20 січня 1973 вступив
до створеної в його рідному селі ще в листопаді
1972 підпільної патріотичної організації. Її очолював Володимир Мармус, а членами вже були Володимир Сеньків, Петро Вітів, Петро Винничук, Микола Мармус, Микола Слободян, Андрій Кравець,
Микола Лисий. В урочистій обстановці, вклякнувши
на коліна перед хрестом і образом Матері Божої,
Степан у присутності інших членів організації
склав присягу на вірність Україні і зобов’язався
вважати боротьбу за незалежність найвищим своїм
обов’язком. Тут же дістав завдання наступного дня
відвезти в Чортків жовто-сині прапори.
Уночі з 21 на 22 січня 1973 року, до 55-ї річниці проголошення Української народної республіки
та 54-ї річниці «Акта злуки ЗУНР з УНР», юнаки
вивісили над установами в м. Чортків 4 національні
прапори та 19 написаних від руки великих листівок,
що закінчувалися гаслами: «Свободу українським
патріотам!» — мались на увазі репресії 1972-73
проти інтеліґенції; «Ганьба політиці русифікації!»,
«Хай живе зростаючий український патріотизм!»,
«Свобода слова, друку, мітингів!».
19 лютого 1973 року КГБ заарештовує Сапеляка. У лютому — червні заарештовані й інші члени
групи. С. Сапеляку інкримінували також зберігання
рукописної книжки В.Мармуса з повстанськими піснями та написання вірша «антирадянського змісту»,
а також прослуховування закордонних радіостанцій
і «поширення наклепницьких вигадок, що порочать
радянський державний і суспільний лад».
24 вересня 1973 р. Тернопільський обласний
суд засудив сімох членів організації за ч. 1 ст. 62 КК
УРСР («Антирадянська агітація і пропаганда») та
64 («Організаційна діяльність та участь в антирадянській організації»), зокрема, Сапеляка ─ до 5 р.
позбавлення волі та 3 р. заслання.
Покарання відбував у таборі суворого режиму ВС-389/36 у сел. Кучино Пермської обл. Брав
активну участь у голодівках та протестах в’язнів,
у передачі інформації на волю, за що неодноразово
був покараний карцером. Як одного з наймолодших
в’язнів, Степана любили вояки УПА — 25-літники — й опікувалися ним. Так, коли 23 червня
1974 р. його побили наглядачі, наступного дня
вибухнув страйк протесту, в якому взяли участь 45
політв’язнів різних національностей.
У лютому 1978 С. Сапеляка завезли етапом на
заслання у с. Богородське Ульчського р-ну Хабаровського краю. Жив у тяжких умовах. Після звільнення в 1981 його не прописали в рідному краю, у
Західній Україні. Робив кілька спроб прописатися в
www.ridnashkola.org

різних місцях СРСР, зрештою оселився на ст. Удянка (с. Хорошеве) під Харковом.
У кінці 80 — на поч. 90-х рр. С.Сапеляк брав
активну участь у русі за незалежність України та
демократизацію суспільства. Він член Української
Гельсінкської групи з 30.12.1987, засновник Харківської філії Української Гельсінкської Спілки (1989).
Автор-засновник і редактор-організатор журналу
Української асоціації незалежної творчої інтеліґенції (УАНТеІ) «Кафедра» (1988). За книгу віршів
«День молодого листя» С. Сапеляк 1988 р. був прийнятий до ПЕН-клубу і на його запрошення їздив у
Німеччину, побував у Канаді, США та Англії. 1989
повернувся до Харкова.
1988 р. С.Сапеляку присуджена премія ім.
І.Франка (США). Член Спілки письменників України з 1991 р., організатор літопису «СНІП». За
книжку віршів «Тривалий рваний зойк» Степанові
Сапеляку 1993 р. була присуджена Державна премія ім. Т. Шевченка. 1995 р. він став лавреатом
Всеукраїнської літературної премії ім. братів Лепких. За книжку віршів «Страсті по любові» удостоєний Всеукраїнської літературної премії імені
В.Свідзинського 2002 р., 2005 р., одержав першу
премію Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Українського Вільного Університету в НьюЙорку, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ
ступеня.
Жив в Харкові. Залишив у рідному селі маму
Ганну Костівну (1930 р. н.), у Харкові вдову Світлану Іванівну (1964), сина Тараса (1987), дочку
Анастасію (1990), сина Остапа (1992).
Ім’я його разом з іменами всіх членів Росохацької юнацької організації 26 січня 2012 року увічнене
на меморіяльній таблиці на будинку Чортківського
педагогічного училища.
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допомогу у пана Лещишина у їх проведенні.
Покійний мав гарний голос, співав у хорі «Сурма» (1964-2008) та часто заступав дяка у своїй церкві.
Вчителі зробили йому пращальнвй бенкет з веселою
прог¬рамою, яку самі опрацювали.
Пан Петро хворів на діябет але дожив до 92 років
(12.18.2011).
ВІЧНАЯ ЙОМУ ПАМЯТЬ!

Довгі роки українська громада в Рочестері мала
енергійного та рухливого директора, який ще в Україні
займався освітою.
Народився 05.11.1919 року в Сливниці, що на
Львівщині. Гімназію закінчив у Перемишлі. Там же
почав студіювати теологію. Але з приходом війни пан
Лещишин мусив виїхати з України спершу до Німеччини — в 1944, а в 1949 — до Америки.
Він жив у Клівленді, пізніше переїхав до Пітсбурґу, де вчився у вищій технічній школі, став технічним
інженером та працював по фаху у Farrett Corporation
аж до 1983 року. Одружився з Марією Шкільник з Вінніпеґу і вони мали сина Андрія.
Коли переїхав до Рочестеру, став викладати в
україській школі. В 1983 році став директором після
пані Наді Трач та був ним двадцять років до 2002 року.
Шкільна Рада влаштовувала свої Учительські Конференції у Рочестері декілька разів й завжди знаходила
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Богдан-Ігор Антонич
Зелена євангелія
Весна, неначе карусель,
на каруселі білі коні.
Гірське село в садах морель
і місяць, мов тюльпан, червоний.
Стіл ясеновий, на столі
слов’янський дзбан, у дзбані сонце.
Ти поклоняйся лиш землі,
землі стобарвній, наче сон цей!

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

ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Черняк, Н.. Княжа доба, Н.-Й., 2003, 100 стор................................... $7.00
Черняк, Н.. Козацька доба, Н.-Й., 2000, 147 стор.......................... $10.00
Лотоцький, А.. Княжа Слава, опрацьовання
І. Боднарчука, 1991 80 стор...................................................................$6.00
Хойнацька Надія Л.. Історія України від доісторичної
доби по 1340 2-ге поправлене видання, 20 лекцій
для 8-ої і 9-ої кляс, 1992..........................................................................$5.00
Хойнацька Надія Л.. Історія України від 1340 до
1992 р. (для учнів 9-ої, 10-ої, 11-ої та 12-ої кляс).........................$5.00
К. І.. Історія України — короткий огляд
для початкових кляс, Н.-Й., 2006, 64 стор........................................$4.00
К. І.. Історія України для англомовних кляс,
Н.-Й., 1997 64 стор.....................................................................................$4.00
Грушевський, М.. Історія України, з додатком
нового періоду, 1914-1919, Н.-Й., 1990, 588 стор.......................$25.00
Крип’якевич, І. Дольницький, М.. Історія України,
для вищих кляс, Н.-Й., 1989.................................................................$10.00
Гаєцький Ю.. Новітня історія України, 1945-2001
Н.-Й. 2002 р................................................................................................ $11.00
Лончина, Б. І.. Українська культура.
Вел. Формат Н.-Й., 2004, 64 стор..........................................................$7.00
Янів. В. Нарис української культури,
для вищих кляс, Н.-Й., 1985, 96 стор..................................................$7.00
Кольоровий атлас з історії України, для 5-ї кл.............................$8.00

Історичний атлас України, для 8-ї кл.....................................................$10.00
Історичний атлас України, для 9-ї кл...................................................$10.00
$10.00
Історичний атлас України, для 10-11 кл................................................
Мірчук, І. Українська культура, ч. І, 2004.............................................. $16.00
Мірчук, І. Українська культура, ч. II, 2008.............................................$18.00
Трипільці — наші предки..., 2008, 40 стор.............................................$9.00

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

ШКІЛЬНА ЛЕКТУРА
Багряний, І.. Тигролови. Н.-Й., 1970, 48 стор........................................... $3.00
Вовчок, М.. Інститутка. Н.-Й., 1970, 15 стор............................................. $2.50
Куліш, П.. Чорна Рада. Н.-Й., 1996, 48 стор............................................... $3.00
Модрич-Верган, В.. Василь Симоненко. Н.-Й.,
1985, 32 стор..................................................................................................... $3.00
Нечуй-Левицький, І.. Микола Джеря. Н.-Й., 2001
32 стор. (скорочено)......................................................................................$3.00
Українка, Л.. Бояриня. Н.-Й., 1999, 48 стор............................................... $3.00
Франко, І.. Борислав сміється. Н.-Й., 1970, 40 стор.............................$3.00
Франко, І.. Захар Беркут Н.-Й., 1999, 48 стор..........................................$3.00
Понеділок, М.. Буржуйка Н.-Й., 2009, 20 стор.........................................$3.50
Савицька, І.. Наша хатка.,
для молодших кляс, Н.-Й., 2010, 38 стор.............................................. $8.00
МАТЕРІЯЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КУРСІВ
(конспекти викладів)
Жарський, Е.. Історичні основи виховання.
Лекція 1 Н.-Й., 1960, 80 стор....................................................................... $3.50
Жарський, Е.. Курс працівників дошкілля.
Н.-Й., 1967 32 стор.......................................................................................... $3.00
Жарський, Е.. Нарис економічної
географії України. Лекція 1 Н.-Й............................................................ $3.50
Жарський, Е.. Психологічні основи виховання.
Лекція 1 Н.-Й., 1961 63 стор........................................................................ $3.50
Кисілівський, К.. Методика навчання
української мови й літератури. Н.-Й.................................................. $4.00
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСІБНИКИ
Шкільні каталоги.................................................................................................. $3.00
Шкільні денники для вчителів........................................................................$3.50
Шкільні денники для учнів...............................................................................$3.00
Річні свідоцтва (для старших кляс)...............................................................$1.00
Річні свідоцтва (для молодших кляс)...........................................................$1.00
Річні свідоцтва для 8 кл. (кінцевої)............................................................... $5.00
Повідомлення про успішність........................................................................$1.00
Програма Шкільної Ради, 1981, 44 стор......................................................$4.00

