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З
авідувач відділу культурно-просвітниць-
кої роботи – Пшемінська Софія Олексан-
дрівна (магістр права, закінчила юридич-
ний факультет Львівського національно-

го університету імені І. Франка (2006 р.). З 2006 по 
2010 рік працювала провідним юрисконсультом 
в юридичній компанії приватного сектору. З 2010 
року працює у сфері культури, спочатку – на по-
саді провідного методиста з питань правового 
виховання відділу культурно-освітньої роботи 
Львівського обласного центру народної твор-
чості і культурно-освітньої роботи, а з 2014 року –  
на посаді завідувача відділу культурно-освітньої  
роботи.

Інтенсивність впровадження у практику реформи 
децентралізації державного устрою в Україні 
зумовлює виникнення низки запитань, зокрема 
щодо майбутнього функціонування сільського 
закладу культури. Яке Ваше бачення роботи 
народних домів, мережі клубних закладів в умовах 
децентралізації?

Об’єднані територіальні громади – це, безумовно, 
велика перспектива, можливість надавати 
високоякісні та доступні публічні послуги населенню, 
забезпечити поступовий соціально-економічний 
розвиток відповідних територій, розвивати власну 
культурну ідентичність і т. ін. Але це де-юре. Реалії ж  
сільського закладу культури в умовах децентралізації 
засвідчують, що його становище наразі двояке.  
У тих громадах, які є економічно перспективними та 
матеріально забезпеченими, де голова громади –  
людина гуманно спрямована і не байдужа до 
гуманітарної сфери в громаді, створюються 
сприятливі умови і для розвитку культури, підтримки 
аматорства, збереження культурної спадщини.  
В громадах, які економічно слабкі та неспроможні 

утримати наявну мережу галузі, відповідно і рівень 
надання культурних послуг, на жаль, знижується. 
Загалом в Україні вже є приклади закриття установ 
культури органами виконавчої влади об’єднаних 
територіальних громад. Це може призвести не 
лише до порушення конституційних прав громадян 
на задоволення їх культурних потреб, а також і до 
регіональної диспропорції забезпечення населення 
об’єктами культурної інфраструктури.

Що, на вашу думку, потребує найбільшої уваги  
в період децентралізації галузі культури?

Одна із перших і невідкладних проблем – це 
вдосконалення законодавчої бази, бо існує реальна 
небезпека втратити значну частину базової 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ГАЛУЗЬ: 
РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ, ВИКЛИКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
З архіву редакції:



АКТУАЛЬНЕ ІНТЕРВ’Ю

2019, № 1-2 (82-83)
культурно-просвітницький вісник

2
мережі закладів культури. Перш за все необхідно 
врегулювати правовий статус Народного дому. 
Стосовно цього КЗЛОРЛОЦНТ і КОР неодноразово 
звертався зі своїми напрацюваннями та ініціативами 
до народних депутатів і Міністерства культури 
України. Держава здійснює політику, зокрема  
й культурну, через заклади культури, а в сільській 
місцевості єдиними закладами культури є народні 
доми та бібліотеки. Тому, абсолютно відпускати ці 
заклади на самоокупність та «вільний ринок», на 
мою думку, не можна. Бо в такому випадку держава 
втрачає можливість на місцях реалізовувати 
задекларовану нею політику з відродження, 
збереження і розвитку національної культури, 
духовно-моральних цінностей, української мови, 
формування національно-патріотичного світогляду.

Підтримуючи ринкову економіку, потрібно водночас 
відшуковувати механізми, які захищають культуру 
від ринку: субвенції та дотації з держбюджету на 
культуру, платні послуги, «державно-приватне 
партнерство», грантові кошти, благодійна допомога 
тощо. Наразі доля культури в громадах цілковито 
залежить від місцевого самоврядування та розуміння 
питань культури конкретним головою громади.

Питання фахівців ключове. Молоді фахівці 
намагаються залишитися у містах або піти працювати 
в іншу сферу. Така ситуація поступово змінюється 
лише в економічно спроможних громадах, які 
застосовують диференційований принцип оплати 
праці: там, де є розвиток та проводиться конкретна 
робота, працівнику встановлюються відповідні 
доплати та надбавки.

Гостро постала проблема і законодавчого 
врегулювання приватизації народних домів. До 
березня 2018 року Закон України «Про культуру» 
(ч. 3 ст. 20) містив пряму заборону на приватизацію 
клубних закладів, які забезпечують державні 
нормативи у сфері обслуговування населення 
закладами культури. Однак в березні 2018 року 
вступив у дію Закон України «Про приватизацію 
державного і комунального майна» від 18.01.2018 
року, яким було внесено зміни до Закону України 
«Про культуру». Відтак, допускається приватизація 

об’єктів соціально-культурного призначення  
(т. зв. «мала приватизація») за рішенням місцевої 
ради. При цьому об’єкти соціально-культурного 
призначення приватизуються з умовою збереження 
профілю діяльності (ч. 4 ст. 15 Закону). Виникає 
ризик перетворення закладів культури на комерційні 
установи, що надаватимуть «платні послуги 
культурного характеру». Що це будуть за послуги? Чи 
будуть спроможні громадяни платити за ці послуги  
і якою буде їхня якість? Адже заробляти на культурі 
можна лише у заможному суспільстві, при цьому 
спочатку інвестувавши у новітні технології, інтер’єр 
клубного закладу, матеріально-технічну базу, 
навчання та підвищення кваліфікації працівників 
галузі. Знову ж таки, чи інвестор, вклавши кошти  
в об’єкт соціально-культурного призначення, 
бажаючи отримати максимальну вигоду, буде 
піклуватися про збереження культурної спадщини, 
розвиток мистецького аматорства, народної 
творчості, впровадження державної політики 
національно-патріотичного виховання молоді? 
На жаль, на законодавчому рівні ці питання ще не 
врегульовані.

Чи реформування, пов’язані з децентралізацією, 
зумовили зміну підходів і форм надання культурних 
послуг населенню?

Так, звичайно. Украй важливо сьогодні привертати 
увагу молоді до культури, викликати у неї прагнення 
відвідувати заходи, поступово виховувати так, щоби 
культура стала духовною потребою, так би мовити 
«заразити культурою». Для цього культурно-мистецькі 
заходи мають бути цікавими та доступними. Досвід 
засвідчує, що успіх культурно-мистецького заходу та 
його широкий резонанс є там, де впроваджуються 
нові технології, інноваційні методики, інтерактивні 
форми культурно-освітньої роботи та організації 
дозвілля, де достатньо налагоджене сценарне, 
репертуарне забезпечення аматорських колективів, 
консультаційна та практична допомога народним 
домам у підготовці та проведенні заходу. 

Можна впевнено сказати, що в області постійно 
ведеться робота із впровадження інноваційних 
форм і методів роботи. Наприклад, клубні 
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працівники практикують проведення мультимедійних 
занять з використанням комп’ютерних технологій  
(у Сокальському, Стрийському районах). Основні 
жанри таких мультимедійних занять: слайди, 
віртуальні екскурсії, медіа-розвідки, літературні 
портрети. Популярними формами організації 
дозвілля стали флешмоби, воркшопи, майстер-
класи, перформанси, тренінги, диспути, ігри-квести, 
відеолекторії. У деяких районах (Самбірський, 
Стрийський) впроваджується така форма роботи, як 
мистецьке таборування для дітей і молоді, в рамках 
якої проводяться не лише розважальні заходи, ігри, 
аніматори, а й  біблійні читання, духовні науки, 
а також пантоміми. Серед позитивних тенденцій 
відзначається також популяризація сімейної 
творчості (Сокальський,  Турківський, Городоцький, 
Стрийський, Самбірський райони). До слова, з нагоди 
відзначення родинних свят методистами нашого 
Центру розроблено сценарії до Всеукраїнського дня 
родини: «У колі дружньої сім’ї» (відповідно до Указу 
Президента України № 1209/2011 від 30.12.2011 р. 
відзначається 8 липня), а також «Татів день» щодо 
відзначення Міжнародного дня батька (це свято ще 
не має офіційного Всеукраїнського статусу, тому 
відзначається у третю неділю червня або в третю 
неділю вересня). Гарні приклади відзначення цього 
свята існують в Радехівському, Пустомитівському 
районах, в Тростянецькій ОТГ.

У нашу культурну дійсність входить також відносно 
нове свято – Міжнародний день Інтернету. Адже 
буремний розвиток цифрових технологій і тотальне 
поглинання суспільства соціальними мережами 
вимагає окрім традиційних просвітницьких напрямів 
роботи: національно-патріотичне, морально-етичне, 
естетичне виховання, інформувати також і про 
виховання культури користувача Інтернету 
та соціальних мереж, проводити відповідні 
інформаційно-просвітницькі заняття чи тренінги. 
Існує досвід проведення заходів у Турківському 
районі, де спільно з бібліотекою для дітей був 
організований день безпечного Інтернету, впродовж 
якого користувачів знайомили з правилами безпечної 
поведінки в мережі. 

Ви торкнулись питання важливості реалізації 
політики держави щодо національно-патріотичного 
виховання молоді, формування національної 
ідентичності українця. Які приклади просвітницької 
роботи існують в цьому напрямку?

В області існує цікавий досвід з питань націо-
нально-патріотичного виховання. Наприклад, в 
Яворівському районі крім організації вже традицій-
них вечорів-реквіємів, уроків мужності, годин пат-
ріотизму в клубних установах району проводять 
військово-патріотичні конкурси «Захисти родину», 
квест «України вірнії сини», спортивні турніри,  
приурочені до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні та 
Героїв АТО. 

На Стрийщині 2018 рік було проголошено роком 
Оксани Бандери – педагога, громадської діячки, 
сестри Степана Бандери. З цієї нагоди (100-річчя 
від дня народження) було організовано урочисту 
академію «Нескорений дух України». З нагоди Дня 
Захисника України працівниками культури та людьми 
доброї волі було вишито та освячено 105 сорочок-
оберегів для захисників ООС. Цей проект отримав 
назву «Вишитий оберіг, Тобі наш Захиснику». Серед 
інших цікавих заходів: проведення еко-патріотичної 
акції «Сади Героїв», під час якої було висаджено 
400 саджанців у 17 населених пунктах району,  
в яких поховані Герої ООС, ІІІ районний патріотичний 
велопробіг спільно з воїнами ООС «Памʼяті 
нескорених».

В рамках обласної програми «Схід і Захід разом» 
колективи Брідщини із мистецькою програмою 
виступали на Луганщині (Білокуракинський район), 
а вокально-інструментальний ансамбль «Берег 
душі» із Луганщини брав участь у творчій Різдвяній 
програмі «Щедруєм, сієм, засіваєм на Брідщині».

З метою вшанування пам’яті сучасних героїв-
земляків в народних домах Жидачівського району 
створено «Книги пам’яті ГНС та воїнів АТО –  
ООС», яка, без винятку, є в кожному Народному 
домі, яку демонструють на різних патріотичних 
заходах, а також семінарах з національно-
патріотичного виховання. Такий досвід варто 
переймати усім районам і в кожній громаді чи районі 
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крім експозиційних стендів створювати і такі книги 
про героїв-земляків, які містять біографічні дані про 
полеглих за Україну того чи іншого району і громади 
(така вимога міститься і в Указі Президента «Про 
Стратегію національно-патріотичного виховання на 
2016–2020 рр.»).

В останні роки в українському суспільстві 
актуалізується питання інклюзії, проведення 
соціокультурних проектів для маргінальних груп 
населення, зокрема і у сфері культури. Розкажіть, 
будь ласка, про досвід такої роботи в області.

Заклади культури завжди реагують на відповідні 
запити у суспільстві. Це формування толерантного 
ставлення до людей із особливими потребами, 
створення їм нових можливостей для творчої 
реалізації та адаптації їх в існуючих умовах життя 
в суспільстві. Так, наприклад, Дрогобицький  
і Перемишлянський районні народні доми, минулого 
року Золочівський районний Народний дім у співпраці 
з районним центром соціальних служб для сім’ї та 
благодійними організаціями проводять фестиваль  
«Повір у себе, і в тебе повірять інші». Його метою є 
перш за все розвиток і підтримка творчих здібностей 
дітей та молоді з функціональними обмеженнями, 
реалізація їхніх талантів, а також привернення 
уваги громадськості до проблем дітей та молоді 
з особливими потребами. Фестиваль допомагає 
таким дітям відчути себе потрібними, повірити  
у власні можливості. Хоча ще не можна говорити про 
повну доступність більшості закладів культури для 
осіб з обмеженими фізичними можливостями, про 
наявність достатньо сприятливих умов для розвитку 
й реалізації людьми з обмеженими можливостями 
своїх творчих здібностей. Наразі це лише точкові 
несистемні заходи. Переважно проводяться 
майстер-класи для таких дітей або концерти, де 
вони є спостерігачами.

Підсумовуючи нашу розмову, яка ваша думка 
щодо подальших перспектив розвитку культурно-
просвітницької роботи галузі?

Роль культурно-просвітницької роботи в сучасних 
умовах інформаційного суспільства, на мою думку, 
зростатиме. Бо, як влучно зауважив безумовний 
авторитет у сфері просвітницької роботи,  директор 
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР, кандидат педагогічних наук, 

доцент Роман Павлович Береза: «Культуру потрібно 
не тільки декларативно любити, культуру потрібно, 
в першу чергу, знати». І це справді так, адже ми 
не можемо бути нацією, якщо не знаємо наших 
найвидатніших представників, яких в українській 
культурі безліч: Данило Крижанівський, Марія 
Башкірцева, Семен Климовський, Борис Грабовський, 
Ярослав Барнич, Теофілія Братківська, Остап 
Нижанківський, Іван Козловський, Якуб Гаватович, 
Софія Окуневська, Валентина Переяславець, Катря 
Гриневичева і багато-багато інших – учених, митців, 
письменників, культурних діячів. Ці імена були 
незаслужено забуті в Україні, і лише зараз, завдяки 
широкій просвітницькій роботі, вони повертаються із 
небуття.

Зрозуміло, що з розвитком нових технологій 
і потреб молодого покоління до нових видів 
інформаційних ресурсів зазнають змін форми  
і методи просвітництва. У практиці роботи народних 
домів з’являються такі новітні явища, як квест, 
флешмоб, перфоманс, буккроссинг, вебінар, 
воркшоп, які набувають все більшої популярності, 
а на сторінках часописів для організаторів дозвілля 
методисти-новатори презентують свої однойменні 
розробки. Однак тут потрібно зберігати «золоту 
середину», бо надто великий перекос до дозвільних 
форм роботи, концентрація лише на розвагах може 
призвести до зменшення виховних, просвітницьких 
видів дозвілля і, як наслідок, до заміни просвітницької 
роботи «рекреаційною анімацією», в якій глядач є 
просто пасивним спостерігачем-відпочивальником.

Тому зараз, в умовах реформи, завданням 
обласних центрів народної творчості є вироблення 
найефективніших моделей організації культурного 
дозвілля людей, які ґрунтуються на засадах, 
закріплених Законом України «Про культуру»  
(а це: забезпечення свободи творчості й підвищення 
культурного рівня, естетичного виховання 
громадян), а також враховують культурні, історичні 
традиції народу, накопичений позитивний досвід, 
розуміння необхідності збереження нашої 
національної ідентичності. Над цим сьогодні  
й працюємо.

Щиро дякую за розмову.

Розмову провела
Оксана Кунець,

провідний редактор КЗЛОРЛОЦНТ і КОР
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З
оряна плеяда всесвітньо відомих україн-
ських співаків-басів, чиї голоси непере-
вершено звучали і продовжують звучати 

впродовж ХХ – початку ХХІ ст., увінчана такими 
славетними іменами, як Борис Гмиря, Іван Патор-
жинський, Михайло Донець, Андрій Кікоть, Мико-
ла Частій, Михайло Роменський, Олексій Крив-
ченя, Анатолій Кочерга, Володимир Луб’яний, 
Олександр Громиш, Богдан Гнидь, Тарас Штонда, 
Сергій Магера… Цей перелік можна продовжува-
ти. Проте маємо визнати, що родовід цих непов-
торних голосів, яким на оперній сцені надавалося 
виняткове право виконувати партії королів, царів, 
інквізиторів, кардиналів, князів, баронів та інших 
вельмож, усе ж розпочався з колоритної постаті 
славетного українського співака Платона Цесе-
вича. Адже у період кінця ХІХ – першої половини 
ХХ ст. сильний, політний й водночас сповнений 
м’якості звучання бас-кантанте цього унікального 
співака не мав рівних в усьому просторі Росій- 
ської імперії, а згодом і СРСР. 

Улюблений співак Миколи Лисенка, котрого ве-
ликий композитор вбачав першим виконавцем 
партії Тараса в його опері «Тарас Бульба», парт-
нер по оперній сцені таких велетів вокального 
мистецтва, як Маттіа Баттістіні, Федір Шаляпін, 
Іван Алчевський, Леонід Собінов, Іван Єршов, 
Гуальтьєр Боссе, Марія Гай, Антоніна Неждано-
ва, Володимир Петров, Марія Максакова, Микола 
Фігнер та багатьох інших, Платон Цесевич своїм 
унікальним мистецтвом зумів підкорити сцени 
найвідоміших оперних театрів Італії, Франції, Ні-

меччини, Іспанії, а також Київського, Одеського, 
Харківського оперних театрів в Україні, Ташкент-
ського в Узбекистані та Московського і Санкт-Пе-
тербурзького в Росії.

Міланський оперний театр «Ла Скала», Неа-
польський «Сан-Карло», Паризькі оперні театри 
«Гранд Опера» і «Опера комік», оперні сцени Бер-
ліна, Барселони, Бухареста, вслухаючись у вели-
чавий спів цього талановитого українця, в один 
голос стверджували, що після виступів великого 
Федора Шаляпіна такого мистецького зрушення  
у вокальному світі Європи не вдавалося здійснити 
нікому, окрім нього – недосяжного й неповторного –  
Платона Цесевича.

ПЛАТОН ЦЕСЕВИч
(з нагоди 140-річчя від дня народження)
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Мистецька критика у своїх рецензіях та відгуках 

нерідко називала співака «другим Шаляпіним». 
На що великий українець гордо відповідав: «Я не 
«другий Шаляпін». Я – перший Цесевич!»

І це справді так. Адже протягом усього життя 
Платона Цесевича завжди оточували такі знакові 
представники інтелігенції того часу, як Микола Ли-
сенко, Олександр Кошиць, Максиміліан Волошин, 
Ігор Стравінський, Михайло Іпполітов-Іванов, 
Олександр Скрябін та інші.

Коли ж оперно-сценічна слава Платона Цесе-
вича сягнула свого апогею, то привласнити похо-
дження, мистецький спадок, зрештою, як і пос-
тать великого артиста неодноразово намагалися 
білоруси, оскільки майбутній співак народився  
19 грудня 1879 року в селі Негневичі (нині Мінська 
область Республіки Білорусь), та росіяни, позаяк 
внесок Платона Цесевича у розвиток вокальної 
культури Московського «Большого» та Санкт-
Петербурзького «Маріїнського» оперних теат-
рів, а також відомої приватної оперної трупи під 
керівництвом Сергія Зиміна став неоціненним.  
У 1935 році Платон Цесевич отримав від радян-
ської влади почесне мистецьке звання заслу-
женого артиста, а вже у 1947 році – народного  
артиста РСФСР.

Однак, аби достеменно пересвідчитися у неза-
перечній українськості походження Платона Це-
севича, необхідно лишень уважно вслухатися, як 
у виконанні цього непересічного вокаліста звучать 
українські народні пісні та арії із оперного репер-
туару української класики. На превелике щастя, 
завдяки Інтернет-ресурсу маємо таку можливість.

Отож, коли, затамувавши подих, ми вслухає-
мося у натхненне звучання голосу великого Це-
севича та проаналізуємо виконані ним українські 
народні пісні, як, наприклад, «Ой не шуми, луже», 

а чи пісню на музику Миколи Лисенка, вірші Тара-
са Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий», то 
зможемо відчути й зрозуміти, що так щиро, про-
никливо і душевно може співати лише українець.

Зрештою, незаперечним є факт, що Платон 
Цесевич, хоч і народився на території Білорусії, 
проте батько його Іван Цесевич був українським 
селянином-бідняком, котрий хоча й вправно во-
лодів столярною справою, проте заледве міг про-
годувати родину.

Згодом сім’я Цесевичів, переїхавши до Києва, 
подарувала Платонові неоціненний шанс вхо-
дження його у вокальне мистецтво. Спочатку його 
спів зауважив керівник хору Софійського собо-
ру, виходець із Черкащини, відомий свого часу 
український хормейстер і оперний баритон Яків 
Калишевський, а невдовзі хлопчина почав нав-
чатися у педагога, прихильника італійської школи 
співу, випускника Петербурзької консерваторії 
Левіна. Через деякий час перший учитель Це-
севича згадуватиме, що, вперше почувши голос 
Платона та проспівану ним українську народну 
пісню «Дивлюсь я на небо», відразу ж зрозумів, 
що цей хлопець – справжній талант, народжений 
для великої сцени. 

Відчутний вплив на формування творчості Пла-
тона Цесевича мала його надзвичайно активна 
участь в українських театральних трупах Марка 
Кропивницького, Миколи Садовського, Дмитра 
Гайдамаки-Вертепова, Онисима Суслова, в ре-
пертуарі яких, як відомо, поряд із драматичною 
українською класикою ставилися й опери.

Саме тоді, у 1901 році, під час гастролей ук-
раїнського театру під керівництвом Ярошенка, що 
проходили у Варшаві, Цесевичу поталанило взя-
ти кілька уроків у відомого польського баса Адама 
Дідура, які, за свідченням учня, «перевернули усе 
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його єство і вказали правильний шлях у його влас-
ному вокальному самовдосконаленні».

Після повернення з Варшави Цесевич продовжує 
навчання в соліста Петербурзької імператорської 
трупи Любіна, який у своїй методиці навчання во-
калістів також дотримується засад італійського 
«bel canto». 

Отож, Платон Цесевич уже з перших днів сво-
го виходу на театральну сцену стає довершеним 
виконавцем як в акторському, так і у вокальному 
амплуа: Карасем та Султаном у «Запорожці за 
Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, Виборним та 
Калеником у «Наталці Полтавці» та «Утопленій» 
М. Лисенка, Батьком у «Катерині» М. Аркаса та 
інших.

Відомо, що Федір Шаляпін був палким поціно-
вувачем таланту Платона Цесевича. Мистецька 
доля неодноразово зводила двох великих артистів 
на одній сцені в Росії та за кордоном. Так, під час 
грандіозної постановки у 1932 році на сцені Па-
ризького театру «Опера комік» опери Олександра 
Бородіна «Князь Ігор», в якій Шаляпін виконував 
партію князя Галицького, а Цесевич – Кончака, 
вже вкотре почувши великий голос свого парт-
нера по сцені під час репетицій, російський бас 
звернувся до усіх артистів: «Запам’ятайте, цей 
Цесевич – мій найбільший конкурент! А тому про-
шу його любити і шанувати!»

У хвилину дозвілля, в перерві між репетиціями, 
Федір Шаляпін зізнавався, що над усе полюбляв 
слухати у виконанні Платона Цесевича україн- 
ські народні пісні, чимало з яких, з голосу українця, 
цей легендарний російський бас ввів і у свій вико-
навський репертуар. Адже із життєпису Шаляпіна 
відомо, що щемливе його ставлення до україн- 
ського пісенного мелосу було особливим. Ще 
перед тим, як стати справжнім титаном світової 

оперної сцени, тоді ще не надто відомий сімнад-
цятилітній Федько Шаляпін, виступаючи у складі 
мандрівної української театральної трупи під 
керівництвом Григорія Деркача, добре засвоїв 
і вивчив не лише українську мову, а й розпочав 
публічно виконувати зі сцени українські народні 
пісні, деякі із котрих дійшли у фонозаписах вели-
кого співака й до наших днів.

Свідченням незборимості українського духу, що 
переповнював єство Платона Цесевича, є і той 
факт, що в 1915 році співак влаштовує на одній 
із найвідоміших оперних сцен Російської імперії 
Санкт-Петербурзького оперного театру небувале 
за розмахом оперно-сценічне дійство – постанов-
ку опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець 
за Дунаєм», в якій виступає в партії Карася. Кош-
ти, зібрані від постановки опери, у повному обсязі 
Цесевич скерував на потреби артистів-корифеїв 
імперії, що стало свідченням високого гуманізму 
співака, його глибоко усвідомленої людяності.

Цікаво, що після встановлення радянської вла-
ди, уперше почувши спів Цесевича, нарком освіти 
Анатолій Луначарський так замилувався співом 
артиста, що всіляко сприяв тому, аби Цесевич, 
задля оздоровлення, виїхав до Італії. Насправді ж 
ця поїздка стала доволі тривалим і корисним для 
нього заняттям у класі відомого італійського во-
кального педагога Вітторіо Ванзи. 

Повернувшись з Італії, вокальний вишкіл голосу 
Цесевича сягнув таких висот, що співакові було 
під силу виконання партій як басового, так і бари-
тонового репертуару. 

А втім, найбільш знаковими в оперно-сценічно-
му доробку Платона Цесевича завжди були партії 
Тараса («Тарас Бульба» М. Лисенка), яку співак 
втілив у 1924 році на сцені Харківського оперно-
го театру, ставши, за бажанням автора музики, 
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її першовиконавцем, партія Кочубея («Мазе-
па» П. Чайковського) та Мефістофеля («Фауст»  
Ш. Гуно), у виконанні яких Платон Цесевич був  
неперевершеним. 

Оперно-сценічний репертуар Платона Цесевича 
налічував понад 50 (!) оперних партій вітчизняно-
го та світового репертуару.

Однак, незважаючи на усі ці вагомі досягнення 
великого артиста, зазначимо, що, маючи україн-
ське коріння, переважна частина творчого життя 
співака була віддана українській оперній сцені, 
а вища оперна еліта Росії демонстративно так  
і не визнала Платона Цесевича у своєму сере-
довищі, щоразу, за кожної слушної нагоди вказу- 
ючи на його провінційне походження і самовідда-
не служіння співака мистецтву України.

Проте артист на це не зважав. Адже Цесевич, 
хоча й був вихідцем із простолюдинів, все ж від 
природи мав риси справжнього аристократа, який 
до безтями любив життя, вважаючи, що кожен 
свій день потрібно прожитии так, немов він у тебе 
останній. Ще в молодому віці він міг увесь день 
просидіти в казино, програючи в карти, а чи в ру-
летку свій останній важко зароблений гріш, а із 
настанням надвечір’я заледве встигнути в театр, 
аби захеканим все ж вибігти на сцену і, повернув-
шись спиною до публіки, похапцем приклеювати 
собі вуса та поправляти нашвидкуруч одягнену на 
голову перуку. І хоча усе це викликало у публіки 
легкий сміх, втім глузлива публіка враз замовка-
ла, коли щойно простір глядацької зали вщент, 
до найвіддаленішого закутка, наповнювався ней-
мовірної краси голосом Цесевича.

Навіть у завершальному періоді свого творчого 
життя, перейшовши виключно на концертне вико-
навство, Платон Цесевич під час кожного виступу 
демонстрував публіці високу витривалість свого 
голосу і повноту вокального дихання. Іноді співак 

міг виконувати 16 (!) разів на «біс» завершення 
свого виступу, не втрачаючи при цьому легкості й 
політності звучання голосу.

Перебуваючи в зеніті слави, Платон Цесевич міг 
довести, що звучання його голосу здатне «про-
бити» оркестровий супровід навіть двох складів 
оркестру, чого і вдалося досягти співакові під час 
опери «Фауст» Шарля Гуно на сцені Одеського 
оперного театру, в якій артист з тріумфом виконав 
свою улюблену партію Мефістофеля. Після цього 
опера йшла із десятьма (!) аншлагами поспіль.

У 1948 році, будучи вже у поважному віці, піс-
ля одного зі своїх сольних концертів, що відбувся 
в Колонному залі Київської філармонії, Платон 
Цесевич публічно підійшов до молодого співака, 
який на той час подавав великі надії у вітчизняно-
му вокальному мистецтві, обійняв і щиро потиснув 
йому руку, ніби символічно передавши зі своїх рук 
пальму першості, яка на той час, беззаперечно, 
знаходилася у Цесевича. Цим співаком був ве-
ликий український бас, якому невдовзі судилося 
стати справжнім символом світового вокального 
мистецтва двадцятого сторіччя, – Борис Гмиря.

Свій останній день Платон Цесевич зустрів 30 
листопада 1958 року, сягнувши 78-літнього віку, 
далеко від рідної йому України. Відоме у Москві 
Новодівиче кладовище стало місцем вічного спо-
чинку великого артиста. Призабута і дещо похи-
лена від часу могила із прахом колись легендар-
ного співака Платона Цесевича й досі залишаєть-
ся скромним спомином про колись гучну світову 
славу надзвичайно талановитого великого сина 
України.

Роман Береза,

директор КЗЛОРЛОЦНТ і КОР,

 кандидат педагогічних наук, доцент
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вгенія Мірошниченко. Її голос порівнювали 
зі звучанням найніжнішої у світі флейти. Її 
вроджена жіноча краса набула статусу ар-

тистичної еталонності, рівнятись на яку прагнуло 
не одне покоління артисток. Дивовижний талант 
неперевершеної оперної діви став символом ук-
раїнського оперного мистецтва, який, ще за життя 
співачки, переступив межі України і сягнув усього 
земного простору.

Уродженка давнього і багатого своєю історією 
села Графське (нині Вовчанський район Харків- 
ської області; за часів радянської влади було пе-
рейменоване в Перше Радянське), що розкину-
лося на просторах мальовничої Слобожанщини, 
стало, за твердженням майбутньої артистки, її 
першим колективним учителем співу, бо у Графсь-

кому співали завжди і усі, не залежно від години 
доби, а чи пори року. 

Саме у цьому селі 12 червня 1931 року, вдих-
нувши у своє єство немовляти світ, для якого  
в майбутньому покладе на вівтар увесь свій ве-
ликий артистичний талант, співочий голос, котрий 
упродовж десятиліть звучатиме з кращих сцен 
земної кулі для людей, в ім’я любові до рідної зем-
лі, прославляючи світову житницю талантів, – рід-
ної України, народилася Євгенія Мірошниченко.

Спів увійшов в душу маленької Євгенії, мабуть, 
разом із незабутньою постаттю її мами Сусанни, 
котра ще до 1917 року виступала у приватному 
театрі графа Гендрекова, де з-поміж інших ролей 
залишила по собі пам’ять  неперевершеної Натал-
ки в опері Миколи Лисенка «Наталка Полтавка».

Дитинство, що стало обпаленим кривавим поди-
хом Другої світової війни. Втрата батька, котрий 
загинув на фронті. Навчання в Харківському 
ремісничому училищі та не по-дитячому важка 
праця на заводі під гаслами «Все для фронту!», 
«Все для перемоги!». Усе це могло скерувати 
життєву долю Євгенії у типово радянський штиб її 
соціального самоутвердження. Та у відкритій для 
усього прекрасного душі цієї дівчини, – за влуч-
ним висловлюванням Лесі Українки, – є те, «що 
в серці не вмирає», – її дивовижний голос. Голос, 
який у кожному її концерті з появою на училищ-
ній, а чи у подальшому заводській сцені, звучно, 
яскраво, переконливо засвідчував, що ця зграбна, 
миловидна і талановита дівчина жодним чином не 
народжена для заводського верстата. Її заповітне 
місце – сцена, театр, опера.

ЄВГЕНІЯ МІРОШНИчЕНКО
(з нагоди 10-х роковин від дня смерті)
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У післявоєнний період Євгенію, як справжній  

і яскравий талант, неодноразово делегують на 
виступи художньої самодіяльності у Москву. Тут, 
на найпрестижніших сценах столиці дівчині випа-
дає особлива честь співати перед вождем країни 
рад Йосифом Сталіним. У 1951 році на концерті, 
що проходив на сцені Московського «Большого» 
театру, почувши у виконанні Євгенії «Колискову» 
Кирила Стеценка, генсек був настільки вражений 
голосом юнки, що відразу ж після концерту від-
значив виконавицю особисто і «дав добро» на її 
навчання справжньому професійному співу. 

На той час Євгенія вже відвідувала заняття з 
вокалу у Харківському державному музичному 
училищі. Проте вона розуміла, що справжній во-
кальний вишкіл можна отримати лише у справді 
мистецькому навчальному закладі.

Мрія здійснилася. Цього ж року Євгенія вступає 
на вокальний факультет Київської державної кон-
серваторії ім. П. І. Чайковського. Волею долі вона 
потрапляє у клас відомого українського вокаль-
ного педагога, учениці велета європейської опер-
ної сцени Олександра Мишуги, а в минулому ще  
й неперевершеної солістки Київського оперного 
театру, народної артистки УРСР, професора Марії 
Тессейр-Донець.

Дружина великого українського оперного баса 
Михайла Донця,  знищеного ще на початку со-
рокових років жорстокою радянською каральною 
системою, Марія Тессейр-Донець стала для Єв-
генії не тільки найбільш принагідним педагогом, 
позаяк Євгенія володіла рідкісної краси лірико-
колоратурним сопрано, а й жінкою, яка, затаму-
вавши у своєму серці нестерпний біль життєвих 
втрат, зуміла зберегти для своїх учнів незмірну 
доброту, любов і ласку.

Вже у студентські роки Євгенія стає лауреатом 
одного із найпрестижніших в Європі міжнарод-

ного конкурсу воколістів, що відбувався в Тулузі 
(Франція), і здобуває на ньому Велику премію  
і спеціальний кубок Парижу.

Аж тут трапилась колізія. На стільки, на скільки 
був відчутним поступ Євгенії в опануванні найви-
щих вершин та тонкощів вокального мистецтва, на 
стільки ж талановита студентка аж ніяк не могла 
впустити у своє єство «примудрощі» іншого ґатун-
ку – вщент заполітизованих і заідеологізованих 
дисциплін, як то «Історія КПРС», «Ленінський іс-
торичний матеріалізм», «Ленінський діалектичний 
матеріалізм», «Політекономія соціалізму» тощо. 
Сучасному студентові навіть важко повірити, що 
колись щось подібне узагалі могло вивчатися, а 
ще й бути обов’язковим для вивчення(?). Отож, 
витрачання часу на опанування цих предметів, 
як вважала Євгенія, було надаремним, але, без 
яких, на велике її розчарування (зрештою, й не 
тільки її), не обходилася жодна навчальна про-
грама жодного навчального закладу, які діяли  
в умовах СРСР.

Отож, за неуспішність з тих «недоторкано 
обов’язкових» дисциплін  Євгенію тричі виключа-
ли з консерваторії (!). Можливо, якщо б не вро-
джена сила волі й наполегливість у досягненні 
поставленої мети, Мірошниченко могла б ніколи  
й не закінчити навчання в консерваторії. Тому, 
саме через свою непоступливість, Євгенія після 
кожного свого відрахування знаходила сили зно-
ву поновлюватися в консерваторії. І лише у 1957 
році врешті завершила навчання. Щоправда, кон-
серваторський диплом відомій оперній співач- 
ці Євгенії Мірошниченко вручать тоді, коли вона 
вже стане народною артисткою УРСР (!).

Та, попри усе, в 1957 році Євгенія Мірошниченко 
стає солісткою Київського державного академіч-
ного театру опери та балету ім. Т. Г. Шевченка. 
А сталося це у дуже цікавий спосіб. Випускний 
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державний іспит у консерваторії з фаху Євгенія 
складає на сцені столичної опери в партії Віолетти 
(«Травіата» Дж. Верді). Відтоді Євгенія Мірошни-
ченко стала єдиною оперною співачкою, в репер-
туарі якої Віолетта звучатиме сорок років поспіль 
(!). З тих пір кожен вихід на сцену молодої, при-
вабливої й незрівнянної співачки стає справжнім 
святом як для слухачів, так і для тих, хто разом 
з Євгенією Мірошниченко мали за велике щастя 
творити справжнє диво оперного мистецтва. Лючія 
(«Лючія ді Ламмермур» Г. Доніцетті), Лакме («Лак-
ме» Л. Деліба), Цариця ночі («Чарівна флейта»  
В. Моцарта) стали коронними партіями виконави-
ці на столичній оперній сцені, в яких яскрава і не-
повторна Євгенія Мірошниченко не знала рівних 
як в Україні, так і в СРСР. А її Венера («Енеїда» 
М. Лисенко), Розіна («Севільський цирульник» 
Дж. Россіні), Манон («Манон Лєско» Ж. Массне), 
Мюзетта («Богема» Дж. Пуччіні), Лейла («Шукачі 
перлів» Ж. Бізе), Джільда («Ріголетто» Дж. Верді) 
були наділені такою життєвою правдою, що зму-
шували публіку в глядацькій залі театру, не соро-
млячись, плакати. Ба більше, неймовірна слава 
прем’єр-солістки Євгенії Мірошниченко за кілька 
років роботи в театрі набула такого розголосу, 
що оперні фани Києва та гості міста вистоювали 
чергу за квитками на виставу за участю улюбленої 
співачки, яка іноді простягалась від вулиці Воло-
димирської до Хрещатика (!). А ще, коли поруч із 
Мірошниченко на сцені знаходилися її зоряні пар-
тнери – Борис Гмиря, Михайло Гришко, Єлизавета 
Чавдар, Микола Ворвулєв, Лариса Руденко, Дмит-
ро Гнатюк, Юрій Гуляєв, Анатолій Солов’яненко, 
Гізела Циполя, Анатолій Кочерга, Василь Треть-
як, Анатолій Мокренко, Костянтин Огнєвий та інші, 
вечір, проведений у Київській опері, ставав для 
кожного слухача незабутнім.

1961 року Євгенія Мірошниченко проходить ста-
жування на славетній оперній сцені світу Мілан- 

ського театру «Ла Скала» у класі відомої італій-
ської оперної співачки та вокального педагога 
Ельвіри дель Ідальго. Після повернення з Італії 
Мірошниченко безупинно отримує запрошення 
на роботу в найкращі оперні трупи Союзу. Од-
нак щоразу після категоричної відмови артистки 
прийняти їхню пропозицію адміністрація, зокре-
ма Московського «Большого» та Ленінградського 
«Кіровського» оперних театрів, не йняла віри, як 
можна відмовлятися від такого доленосного шан-
су, який трапляється у житті справжнього артиста, 
можливо, раз у житті.

Втім, завжди стильна, вишукана, мудра і гор-
да Євгенія Мірошниченко не могла покинути не 
те, що Україну, а навіть квартиру у тому ж місті, 
де мешкала, і завжди стверджувала: «Виїхати з 
України! Маячня, тай годі! Забудьте, і більше не 
просіть!»

Натомість лавиноподібні оплески щоразу суп-
роводжують виступи славної українки на оперних  
і концертних сценах Європи, США, Канади, Японії, 
Китаю. Завжди вправні менеджери від мистецтва 
заманюють артистку захмарними гонорарами, 
пропонують якнайсприятливіші контракти, нечу-
вано комфортні умови праці, проте Євгенія, як 
завжди, зупиняється на святій для її серця дорозі 
додому, у край, в якому можуть звучати найме-
лодійніші у світі пісні, – в свою Україну. 

Яскравий, вишуканий одяг, модельні й водночас 
сповнені шляхетності зачіски, підкреслено екс-
клюзивна косметика, ювелірні прикраси – усе це, 
як і багато іншого, завжди становило сутність цієї 
екзальтованої жінки під час кожного її з’явлення 
на сцені, а чи на людях. «Справжній артист на 
те і є артистом, щоби ним у будь-яку мить захоп-
лювалися люди!». Ці слова були життєвим кредо 
Євгенії Мірошниченко як в театрі, так і в повсяк-
денному житті.
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Однак вольовій, безкомпромісній, інколи навіть 

одержимій Євгенії Мірошниченко так і не вдало-
ся створити власної міцної і щасливої сім’ї. Три 
шлюби, за кожним з яких незабарилося розлучен-
ня, все ж подарували артистці найдорожче – двох 
синів. А можливо, співачка не так вже й ревно 
мріяла про своє сімейне щастя?

Двічі в її життя приходило велике кохання. 
Перше – у харизматичній особі лідера «острова 
свободи», Голови Держради Куби Фіделя Кастро, 
котрий, вперше побачивши Євгенію Мірошничен-
ко на сцені Київського оперного театру під час 
свого візиту в Україну, вже не міг викреслити її 
незабутнього образу зі свого серця і думок. Ди-
вина, але непорушний, мов скеля, Кастро в ролі 
державного діяча Куби перед артисткою враз ста-
вав безпорадним дитям, з яким всепереможна ар-
тистка могла робити усе, що заманеться. Врешті, 
коли стосунки між закоханими дійшли свого апо-
гею і Кастро зачастив із міждержавними візитами  
в СРСР, зокрема в Україну, найвищому керівниц-
тву держави стало зрозуміло, що за цим нест-
римним бажанням Кубинського лідера вкотре 
відвідати країну рад стоїть саме велика Мірошни-
ченко… З тих пір з артисткою відбулася серйоз-
на розмова на найвищому рівні. Голова Президії 
Верховної Ради СРСР Микола Підгорний поста-
вив перед Євгенією питання руба: «Виходь заміж 
за Фіделя… Це сприятиме зміцненню дружби між 
нашими державами… Але... Але, затям, – Україну 
доведеться покинути назавжди… Мабуть, саме 
останні слова очільника Союзу додали Євгенії сил 
і мудрості, щоби ситуація на амурному фронті для 
закоханих отримала своє логічне й безболісне за-
вершення. Мірошниченко вкотре зуміла протисто-
яти спокусі супроти найвищих благ і залишитися, 
як і досі, з Україною в серці.

Вдруге серце великої Мірошниченко затріпоті-
ло, коли під час її гастролей в Румунії артистка 
опинилася на сцені поруч із найвідомішим барито-
ном ХХ ст., румунським співаком Ніколае Херлею. 
Після їхнього першого спільного виступу великі 
артисти зрозуміли, що вже не зможуть жити один 
без одного. Відтоді по обидва боки між Україною і 
Румунією линуть листи, сповнені найніжніших слів 
і почувань. Для неї у цій країні був тільки він –  
чуйний і талановитий Ніколае, а для нього у ве-
личезному СРСР – лише вона, – дзвінкоголоса  
й неймовірно жіночна Євгенія.

Невдовзі про стосунки іменитих співаків довідав-
ся румунський лідер Ніколае Чаушеску. А тому, як 
і у випадку з Кастро, для закоханих постав вибір, 
– або кохання, або ж Батьківщина. Розлючений 
Херля після розмови з Чаушеску, нервово кроку-
ючи й вигукуючи коридорами Бухарестського Па-
лацу Чаушеску, сказав: «До біса усі ці кордони! 
Хто їх вигадав?! Нехай пропадуть вони назавжди 
разом із тим, хто поділив цей світ на держави, 
візи, політичні й суспільні устрої…»

А втім, коли пристрасті вгамувалися, кожен із 
закоханих зрозумів, що артист лише тоді може 
бути справжнім, якщо у нього є Батьківщина, а  
в ній народ, для якого цьому артистові варто жити 
і творити. 

Під завісу свого сценічного життя Євгенія Мі-
рошниченко розпочала вокально-педагогічну 
діяльність у своїй рідній консерваторії. До слова, 
– доволі успішно. Адже серед її учнів нині відомі  
в України та світі: Валентина Степова, Наталія 
Шелепницька, Тамара Ходакова, Галина Грегор-
чак, Ольга Безсмертна та чимало інших. 

На початку дев’яностих життя славетної Євгенії 
Мірошниченко, як і багатьох творчих особисто- 
стей в умовах молодої Української держави, ста-
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ло вельми непростим. 25 травня 1994 року Єв-
генія Мірошниченко востаннє вийшла на сцену 
Київського оперного театру. Для свого прощаль-
ного бенефісу співачка обрала партію Віолетти, 
з якої колись розпочався її тріумфальний шлях 
в оперному мистецтві. Артистка усвідомлювала, 
що найвищі державні звання, відзнаки, премії для 
неї залишилися в минулому, про яке можна тільки 
згадувати й яке вже ніколи не повториться. У цей 
час легендарну Мірошниченко найбільше хвилю-
вало не стільки нікчемний розмір її професорської 
зарплатні, і навіть не постійна затримка її виплат, 
як і невеличкої, заробленої важкою працею пенсії. 
Найбільше артистку обурювало те, що державні 
можновладці найрізноманітнішого штибу переста-
ли цінувати справжнє мистецтво, а разом із цим 
забули дорогу в театр, філармонію… Опера ж  
перетворилася для більшості із них у рудимент 
мистецтва, який мало що відігравав у їхньому 
вкрай зматеріалізованому житті.

Проте велика Євгенія ні на мить не втрачала 
віри у завтрашній день. Вона завжди намагалася 
не зраджувати своєму повсякденному артистич-
ному блиску. І тоді, коли готувала на кухні свій 
улюблений борщ, а чи капусняк, і тоді, коли до неї 
на заняття приходили її улюблені студенти. «Геть, 
цей бісів вік! Життя – прекрасне! Попри усе, – по-
трібно жити!», – любила вона повторювати, відга-
няючи від себе хандру.

Коли ж у життя артистки віроломно увірвався 
страшний діагноз – онкологія, вона прийняла це 
випробування долі гордо, заявивши: «Моя любов 
до України понад усе. Але від керманичів не про-
ситиму анічогісінько. Я знаю, що для них я вже 
давно стала відлунням колишньої слави. І лише 
для своєї землі, для свого народу я ніколи не ста-
ну чужою».

І справді, для проведення надскладної операції 
в Німеччині найвищі державні очільники України, 
хоча й пообіцяли, проте нічим не допомогли…

Необхідні на операцію кошти, попри усе, зібрали 
друзі, знайомі, ба навіть шанувальники таланту 
співачки, з-за кордону.

Подейкують, що у переддень операції хірург, 
який мав оперувати Євгенію, слухав її голос у за-
пису на компакт-диску, який співачка йому пода-
рувала відразу, по приїзді в Німеччину. Коли лікар 
почув у виконанні Євгенії Мірошниченко «Казки 
Віденського лісу» Йогана Штрауса, зрозумів, що 
цю операцію йому необхідно провести так, як цьо-
го він за усе своє професійне життя ще ніколи не 
робив.

Це може здатися дивом, але Євгенія Мірошни-
ченко перемогла страшну хворобу. Вона знову 
повернулася до повноцінного життя, занять, про-
гулянок, активного спілкування.

І справді, можна здолати хворобу навіть тоді, 
коли діагноз є найстрашнішим. От тільки долі, 
написаної на небесах, не вдалося обійти ще ні-
кому…

27 квітня 2009 року серце великої артистки 
раптово зупинилося… Найвища нота її життєво-
го діапазону стала досягнутою… Чарівна флейта 
з кришталевим голосом великої українки Євгенії 
Мірошниченко розпочала щемливо вигравати 
свою нескінченну мелодію вічності, яка звучить 
повсюдно у незбагненному концерті неосяжного 
небесного простору…

  

Роман Береза,

директор КЗЛОРЛОЦНТ і КОР,

кандидат педагогічних наук, доцент



ДОБІРКА МИСТЕЦЬКИХ МАТЕРІАЛІВ

8 січня 2019 року в межах щорічного  
XIV фестивалю «Спалах різдвяної 
звізди» центральними вулицями міс-

та Львова пройшла святкова хода звіздарів.  
У ході взяли участь майстри, члени Об’єднання 
народних майстрів та художників-аматорів при 
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Олеся Львівська, Василь 
Строчук, Ніна Тимощук та звіздарі – Богдан 
Новак та Степан Кекляк. З вітальним словом 
від імені Львівського обласного центру на-
родної творчості і культурно-освітньої роботи 
на урочистій сцені виступила провідний ме-
тодист з естетичного виховання та народних 
традицій Оксана Бондар.
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12 січня 2019 року в приміщенні Першої 
львівської медіатеки відбулося від-
криття персональної виставки худож-

ниці, членкині Об’єднання народних майстрів та 
художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР 
Ніни Тимощук. Відкриття експозиції відвідали ко-
леги художниці з Об’єднання народних майстрів 
та художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР  
та небайдужі до аматорського мистецтва 
львів’яни. 
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1 лютого 2019 року в приміщенні галереї 
«Мистецький простір» на ТВК «Південний» 
у м. Львові відбулося відкриття виставки 

дерев’яної скульптури та коренепластики май-
стра із Золочева Андрія Маркевича.
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9 березня 2019 року в приміщенні «Першої 
Львівської Медіатеки» відбулося відкрит-
тя виставки творчих робіт Об’єднання 

народних майстрів та художників-аматорів при 
Львівському обласному центрі народної твор-
чості і культурно-освітньої роботи з нагоди 205-ї 
річниці від дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка. На виставці свої твори продемон-
стрували понад 30 майстрів та художників. На 
експозиції був представлений олійний та аква-
рельний живопис, живопис нитками, вишивка 
на швейній машинці, прикраси з бісеру, вишиті 
рушники, вироби технікою макраме та багато 
іншого.
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16 березня 2019 року в актовій залі  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР організовано май-
стер-клас із валяння за участю майст-

ринь, членкинь Об’єднання народних майстрів та 
художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР.



СКАРБНИЦЯ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

2019, № 1-2 (82-83)
культурно-просвітницький вісник

19

7 квітня 2019 року провідні методисти   
КЗ ЛОР ЛОЦНТ і КОР Оксана Бондар та  
Михайло Бондар перебували із робочою 

поїздкою у м. Дрогобич, де на запрошення Дро-
гобицького Палацу мистецтв взяли участь в уро-
чистому відкритті виставки живопису талановитої 
дрогобицької художниці Світлани Дзедзей. 

В межах роботи щодо збереження та популяри-
зації нематеріальної культурної спадщини мето-
дистом з естетичного виховання та народних тра-
дицій Оксаною Бондар проведені консультації із 
працівниками культури Дрогобиччини, отримано 
необхідні контакти носіїв НКС, обговорено акту-
альний стан розвитку та збереження унікальних 
практик народного мистецтва.
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18 квітня 2019 р. у приміщенні Цент-
ральної дитячої бібліотеки м. Львова 
відбулося відкриття виставки ляльок-

мотанок майстрині, художниці, активної член-
кині Об’єднання народних майстрів та худож-
ників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Наталії 
Івженко. Окрім демонстрації власного доробку –  
чудових ляльок, пані Наталія розповіла про  
історію виникнення ляльки-мотанки, особли-
вості її створення, символізм кольорів, призна-
чення тієї чи іншої ляльки. 

19 квітня 2019 року в актовій залі  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР тривала ІІ Великод-
ня творча зустріч членів Об’єднання 

народних майстрів та художників-аматорів 
при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР. Відбулося творче 
спілкування, де присутні мали змогу дізнати-
ся чимало нового та цікавого про українські 
Великодні традиції.
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4–5 
травня методисти Львівсько-
го обласного центру народної 
творчості і культурно-освітньої 

роботи Оксана Бондар та Михайло Бондар пе-
ребували у м. Коломия, де в межах ХІІ фольк-
лорного фестивалю «Писанка» відбувся круг-
лий стіл «Мистецтво писанки: традиції і виклики 
сучасності», а також виставка-ярмарок творчих 
робіт членів Об’єднання народних майстрів та 
художників аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР.
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16 травня члени Об’єднання народ-
них майстрів та художників-ама-
торів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР взяли 

участь у традиційному Фестивалі вишиванки  
у м. Львові.

19 травня члени Об’єднання народних 
майстрів та художників-аматорів при 
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР долучились до 

виставки-ярмарку в межах «Еко-ярмарку» на 
Сихові. 
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У
продовж січня – травня в актовій залі  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР тривали чергові щомі-
сячні збори Об’єднання народних майстрів 

та художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР, 
де обговорювались мистецькі події, що відбули-
ся за місяць, та планувалися майбутні заходи.

Михайло Бондар, 
провідний методист з образотворчого  

та декоративно-ужиткового мистецтва
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Упродовж 2018 року робота народних домів 
області з питань національно-патріотичного 
виховання була спрямована на відзначення 

ювілейних і пам’ятних дат: 100-річчя бою під Кру-
тами, 100-річчя затвердження Тризуба Державним 
гербом Української Народної Республіки, 100-річчя 
від дня створення Конституції УНР, 100-річчя від по-
чатку «червоного терору» – злочинної репресивної 
політики комуністичного режиму, 100-річчя «Лис-
топадового чину» та інших важливих державних  
і пам’ятних дат.

На відзначення вищезгаданих подій Комунальним 
закладом Львівської обласної ради «Львівським 
обласним центром народної творчості і культурно-
освітньої роботи» було розроблено і розіслано у 
районні методичні центри та об’єднані територіаль-
ні громади сценарії та методичні рекомендації: «На 
Аскольдовій могилі український цвіт», «Державні 
символи України», «Я – українець. Є у мене право», 
«Червоний терор – злочинна репресивна політи-
ка комуністичного режиму», «День Листопадового 
чину».

Народні доми в роботі з питань національно-пат-
ріотичного виховання використовують різноманітні 
форми просвітницької роботи: тематичні масові за-
ходи, створюють кімнати національного відроджен-
ня, патріотичні клуби, проводять семінари, оформ-
ляють експозицію із вшанування Героїв Небесної 
Сотні (ГНС) та Героїв Операції Об’єднаних Сил 
(ООС), організовують екскурсії в музеї національних 
героїв та національно-визвольної боротьби, прово-
дять культурно-шефську роботу над військовими 
частинами, беруть участь у патріотичних проектах.

Цікавий досвід роботи народних домів з питань на-
ціонально-патріотичного виховання у Яворівському, 
Радехівському, Стрийському, Миколаївському, Го-
родоцькому, Жидачівському, Бродівському, Золочів-
ському, Турківському, Сокальському, Пустомитів- 
ському, Старосамбірському, Буському, Мостисько-
му, Жовківському, Самбірському, Перемишлянсько-
му районах.

Про роботу народних домів Яворівщини з органі-
зації масових заходів, семінарів, створення кімнат 

національного відродження неодноразово висвітлю-
валось у віснику «Животоки».

Окрім організації вечорів-реквіємів, уроків муж-
ності, годин патріотизму, в клубних установах району 
проводяться військово-патріотичні конкурси «Захи- 
сти матір, захисти родину, збережи Україну», квести 
«України вірнії сини», спортивні турніри з футболу, 
присвячені пам’яті ГНС та Героїв ООС. Народні доми 
є учасниками проекту «Мрії Героїв не вмирають».

На Стрийщині 2018 рік було проголошено роком 
Оксани Бандери – педагога, громадського діяча, 
сестри Степана Бандери. З нагоди 100-річчя від дня 
народження п. Оксани було організовано урочисту 
академію «Нескорений дух України».

У рамках святкування 76-ї річниці створення УПА 
та з нагоди Дня захисника України працівниками 
культури та людьми доброї волі було вишито та ос-
вячено 105 сорочок-оберегів для захисників ООС. 
Цей проект отримав назву «Вишитий оберіг Тобі, 
наш захиснику».

З метою вшанування пам’яті захисників, котрі заги-
нули на Сході України, було проведено:

- районну еко-патріотичну акцію «Сади Героїв» (за 
участю «Спілки учасників АТО» висаджено 400 сад-
жанців у 17 населених пунктах району);

- соціокультурний проект «Подякуй воїну АТО за 
мирну Паску» – відеофлешмоб «Великодні приві-
тання для воїнів» (учасники із 50 сіл);

- районний національно-патріотичний проект «Ша-
нуємо героїв Стрийщини» (організовувались заходи 
із вшанування Героїв ООС);

- ІІІ районний патріотичний велопробіг «Пам’яті не-
скорених» спільно з воїнами ООС;

- патріотичний флешмоб «Слава Україні! Неза-
лежності Слава»;

- тиждень українського кіно «З Україною в серці»;
- урочистості з нагоди відкриття Алеї пам’яті ГНС.
На Сокальщині цікаві заходи пройшли під назвою 

 ЛЬВІВщИНА ПАТРІОТИчНА
(з досвіду роботи народних домів з питань  

національно-патріотичного виховання)



МЕТОДИКА, ТЕОРІЯ, ДОСВІД

2019, № 1-2 (82-83)
культурно-просвітницький вісник

25
«Символи нації – лицарі ідеї та чину», присвячені 
національним героям.

В народних домах організовувались святкові ака-
демії, літературно-музичні композиції, інформаційні 
години «В єдності сила народу» до Дня Соборності 
України; «Це моя країна – рідна Україна», «Свята 
моя земля, велична Україна» до Дня Незалежності 
України; «Пісні Перемоги» – районний фестиваль до 
Дня пам’яті і примирення.

У кімнатах національного відродження, що ство-
рені в народних домах Миколаївського району, по-
стійно організовуються патріотичні заходи: «Україна 
пам’ятає! Світ визнає», «Символ нації», «Вшануймо 
тих, що залишилися в живих та пом’янім всіх тих, 
кого немає з нами», «Люби і знай свій рідний край».

В рамках обласної програми «Схід і Захід ра-
зом» колективи Брідщини виступали із мистецькою 
програмою в Білокуракинському районі Луганської 
області, а вокально-інструментальний ансамбль 
«Берег душі» із Луганщини взяв участь у творчій Різ-
двяній програмі «Щедруєм, сієм, засіваєм» на Брід-
щині.

У День захисника України в Народному домі  
смт Дашава Стрийського району стартував проект 
«Ремінісценції UA. Історія. Правда». Проект прохо-
див на території області і тривав упродовж жовтня 
– листопада. Це мультимедійне дійство, яке розкри-
ває історичні сторінки України – Сандармоху, Голо-
домор, Майдан…

«Ремінісценції UA. Історія. Правда» – це різно-
вид жанрів: слова, хореографії, музики, пісні, поезії. 
Проект складається зі своєрідних історій – про війну, 
репресії, смерть і водночас про віру, життя, кохання, 
надію, боротьбу за Україну.

Концепція проекту: «Наша історія: шануємо мину-
ле – творимо майбутнє».

З нагоди Дня захисника України в Радехові відбув-
ся військово-патріотичний вишкіл «Патріот України». 
У перерві між заняттями для учасників заходу про-
звучали патріотичні пісні та поезії. У народних домах 
району з нагоди свята пройшли тематичні заходи: 
«Маріє, Діво Благодатна, Вкраїни кожного солдата 
оберігай у боротьбі», «Ми діти козацького роду», «За 
честь, за славу, за народ», «України вірнії сини», 
«Славою овіяні», «Там, де в небі Божа Мати, наша 
втіха, наш Покров…».

1 листопада на Львівщині було відзначено 100-
річчя утворення ЗУНР. Відкрито пам’ятник героям 
ЗУНР у Львові. Відбулося відтворення листопадових 
подій у мистецьких заходах, проведення панахид за 

тими, хто віддав життя в боротьбі за незалежність 
України.

В Яворові під час урочистого вшанування 100-річ-
чя ЗУНР та 74-х роковин смерті Митрополита Анд-
рея Шептицького взяв участь Надзвичайний і Пов-
новажний Посол Канади в Україні Роман Ващук, дід 
котрого був Яворівським повітовим військовим ко-
мендантом ЗУНР. Молитовне віче в Яворові розпо-
чалося біля районного Народного дому «Сокіл», на 
фасаді якого було відкрито і освячено духовенством 
меморіальні дошки героїв.

У Бродах на відкритті виставки «ЗУНР: у війні та дер- 
жавотворенні» голова Всеукраїнського об’єднання 
українок «Яворина» Ірина Сех відзначила: «Я закли-
каю українців продовжувати боротьбу за справед-
ливі соціальні та національні права. І ми не маємо 
права забувати про велику жертву лицарів-творців 
ЗУНР, Героїв Небесної Сотні, Героїв АТО, ООС, 
котрі віддали своє життя за Україну».

У народних домах Буського району відбулися 
фестивалі патріотичної пісні «Січовий співаник», де-
монстрація фільму «Євген Петрушевич» із циклу пе-
редач «Історична правда з Вахтангом Кіпіані». При 
Буському РНД створено також кімнату-музей пам’яті 
ГНС та воїнів ООС.

З метою вшанування пам’яті сучасних героїв-зем-
ляків в народних домах Жидачівського району ство-
рено «Книги пам’яті» ГНС та воїнів АТО та ООС.

Національно-патріотичні заходи, які організову-
ються в клубних установах області, сприяють вихо-
ванню у молоді любові до України і готовності стати 
на захист її територіальної цілісності.

Комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр народної творчості  
і культурно-освітньої роботи» рекомендує народним 
домам та керівникам ОТГ покращити й активізувати 
роботу в клубних закладах зі створення патріотич-
них клубів; «Книг-пам’яті» про героїв-земляків свого 
району; експозиційних стендів пам’яті, присвячених 
ГНС, АТО, ООС; створювати та брати участь в пат-
ріотичних проектах; здійснювати роботу з подаль-
шого створення кімнат національного відродження 
та народознавчих світлиць; організовувати тема-
тичні семінари з питань національно-патріотичного 
виховання.

Антончик Л. М., 
методист з питань  

національно-патріотичного виховання
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Екологічне виховання − одне із найважливі-
ших завдань сьогодення. Науково-технічний 
прогрес, що дав людству надзвичайно багато 

корисного, породив низку екологічних проблем: за-
бруднення атмосфери, ґрунтів, вод, збіднення рос-
линного і тваринного світу. Майбутній стан природ-
ного середовища значною мірою залежить від ус-
пішного здійснення екологічного виховання, форму-
вання нового, свідомого, відповідального, гуманного 
ставлення до природи.  Так формується екологічна 
культура. Людина, котра оволоділа нею, усвідомлює 
загальні закономірності природи і суспільства, вва-
жає природу рідною домівкою, яку необхідно берег-
ти і про яку треба піклуватися. 

Важлива роль у здійсненні завдань екологічного 
виховання належить народним домам, створеним 
при них любительським об’єднанням та екологічним 
клубам. Одним із різновидів екологічної громад- 
ської організації є екологічний клуб (екоклуб). Метою 
екоклубу зазвичай є певні аспекти збереження як 
природи в цілому, так і окремих видів, покращення 
якості довкілля, підвищення екологічної самосвідо-
мості у населення, вирішення глобальних екологіч-
них проблем, зокрема запобігання змінам клімату та 
втратам біорізноманіття тощо. Завдання екоклубу − 
об’єднання людей у громаду, яка є потужною силою 
у вирішенні певної екологічної проблеми. 

 Екоклуб – це організація, що з юридичної точки 
зору має право на проведення певної діяльності. 
Крім того, з екоклубами охочіше співпрацюватимуть 
органи влади, наукові установи, представники інших 
організацій тощо. Екоклуб – це більше можливостей, 
більше свободи, менше затрат енергії та часу під час 
вирішення певної проблеми.

Екоклуб – це ще й цікавий і корисний спосіб про-
ведення вільного часу, можливість передати іншим 
цікаві ідеї, набуті досвід та знання й навчитися чо-
мусь новому. Це можливість знайти друзів і розпоча-
ти цікаві знайомства. Це реалізація своїх життєвих 
поглядів і шанс вирішити певну проблему.

Діяльність екоклубів та любительських об’єднань 
природничого спрямування сприятиме формуван-

ню доброзичливого ставлення людей до природи, 
підвищенню рівня екологічної культури. Екоклуб 
може згуртовувати навколо себе сім’ї з дітьми. Для 
наймолодших учасників можна організовувати різно-
манітні екскурсії в натуралістичний центр, ботаніч-
ний сад, походи на природу. Залучати дітей до зби-
рання лікарських трав, виготовлення годівниць для 
птахів, гербаріїв, квіткових композицій. До співпраці 
треба залучати фахівців: лікарів, екологів, лісників, 
учителів з біології та географії.

В діяльності природничих клубів необхідно вико-
ристовувати різноманітні за змістом форми і методи 
культурно-освітньої роботи: проведення семінарів, 
тренінгів, природничих конкурсів, перегляд екопро-
світницьких фільмів про шкоду використаних бата-
рейок, використання невідновлюваних джерел енер-
гії (кам’яне вугілля, нафта, природний газ або торф), 
масове знищення лісів, зміну клімату, торгівлю рід-
кісними видами рослин, які занесені до Червоної 
книги. Позитивний результат приносять проведення  
екогодин, брейнрингів, екологічних квестів, акцій із 
прибирання сміття. 

Цікавою формою роботи є проведення челленжів. 
Такий екологічний челлендж започаткували ще 2015 
року в Америці, коли користувач Байрон Роман за-
постив світлину у фейсбук з еко-хештегом. Допис 
зібрав понад сто тисяч вподобань та триста тисяч 
поширень. Відтоді сотні людей з усіх частин світу 
публікують фото в мережі до і після прибирання.  
А ще – закликають інших до цього.

У природничих кімнатах радимо виготовити еко-
листівку природоохоронної тематики. Як приклад –  
еколистівка клубу «Юні любителі природи» при За-
рожанській бібліотеці-філії у Хмельницькій області.

ЕКОЛИСТІВКА
Викликай 102, якщо палять листя 

Якщо ти бачиш, що палять листя чи сміття, дзво-
ни 102 – ПОЛІЦІЯ. Згідно зі ст. 77-1 Адміністратив-
ного кодексу України, поліція зобов’язана прийняти 
виклик і приїхати на місце злочину. Згідно зі ст. 255 

МЕТОДИчНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щОДО РОБОТИ 
ПРИРОДНИчИХ ЛЮБИТЕЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ  

ТА ЕКОЛОГІчНИХ КЛУБІВ ПРИ НАРОДНИХ ДОМАХ
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Адміністративного кодексу України саме поліція 

складає протокол про факт спалювання  
листя чи сміття.

«Незнання закону не звільняє від  
відповідальності!»

Юні любителі природи за збереження екології!

Листя та сміття ЗАБОРОНЕНО СПАЛЮВАТИ!

 

Спалювання листя чи сміття є порушенням  
українського законодавства, а саме:

1.   ст. 50 Конституції України.

2.    с 2. т. 9,12 Закону України «Про охорону при-
родного навколишнього середовища».

3.    3. ст. 16 Закону України «Про охорону атмо-
сферного повітря».

4.   4. п.п. 3.6.14, 3.7.4 «Правила утримання житло-
вих будинків та прибудинкових територій».

5.    5. п.п. 3.6, 6.4.2 «Правила утримання зелених 
насаджень у містах та інших населених пунктах».

6.    6. Закону України «Про благоустрій у населених 
пунктах». Не забудь сфотографувати порушення!

Клуб «Юні любителі природи»

При Зарожанській бібліотеці-філії.

Чим шкідливе спалювання опалого листя  
і сухої трави?

Шкода від спалювання листя і сухої трави бага-
толика і надзвичайно небезпечна. На превеликий 
жаль, українці рідко надають цьому значущості.

При згорянні однієї тонни рослинних залишків  
у повітря вивільняється близько 9 кг мікрочастинок 
диму. До їх складу входять пил, окиси азоту, чад-
ний газ, важкі метали і низка канцерогенних сполук.  
У тліючому без доступу кисню листі виділяється бен-
зопрен, що здатен викликати у людини ракові захво-
рювання. Окрім того, з димом у повітря вивільняють-
ся діоксини – одні з найотруйніших для людини ре-
човин. Щільний чорний дим від тління пластикового 

сміття містить канцерогенні поліциклічні вуглеводні. 
Постійно подразнюваний димом епітелій слизової 
оболонки дихальних шляхів не здатен протистояти 
мікробам. 

Пропонуємо примірний екологічний календар, на 
основі якого можна спланувати роботу любитель- 
ського об’єднання природничого напрямку та екоклубу.

Екологічний календар на 2019 рік

Січень
1 січня – Міжнародний день миру
Всесвітній день миру було започатковано 8 грудня 

1967 року Святішим Отцем Павлом VI як День все-
світніх молитов за мир. Під егідою ООН День миру 
почав відзначатися з 1981 р. щорічно 21 вересня.

Папа видає щороку до Всесвітнього дня миру спе-
ціальне послання, присвячене певній темі, пов’язаній 
з утвердженням миру на Землі. Особлива увага  
в цей день приділяється молитві за мир, а також 
пошуку шляхів для утвердження миру між людьми, 
в міжнародному співтоваристві, а також у ставленні 
до навколишнього природного середовища.

 1 січня – День заповідників
Заповідати – означає передавати у спадщину 

щось дороге і цінне. Заповідники є найвищою фор-
мою охорони природи в нашій державі.

Сучасна мережа природних заповідників України 
сформувалась внаслідок праці багатьох поколінь 
природоохоронців і відіграє важливу роль у вирішен-
ні проблем збереження біологічного та ландшафт-
ного різноманіття, підтримці екологічної рівноваги  
у природі, формуванні світоглядних орієнтирів лю-
дини, спільнот, суспільства.

Всього у світі створено більш ніж 11 тис. заповід-
них територій, що мають статус заповідника чи на-
ціонального парку.

Вперше День заповідників і національних парків 
почав відзначатися в 1997 році за ініціативою Цент-
ру охорони дикої природи і Всесвітнього фонду ди-
кої природи. 

18−25 січня – Великий зимовий облік птахів
Зимовий облік птахів інколи називають ще Різд-

вяним. Традиція обліку птахів народилася в 1990 р.  
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у США, коли редактор орнітологічного журналу Bird-
Lore Френк Чепмен запропонував новий спосіб про-
ведення Різдвяного полювання – з біноклем у руках 
замість зброї. З цього часу «звичка» обліковувати 
птахів у Різдвяні дні набула широкого розповсю-
дження. Сьогодні більше ніж 50 тис. людей обліко-
вують птахів.

 29 січня – День мобілізації зусиль проти загро-
зи ядерної війни

День мобілізації зусиль проти загрози ядерної вій-
ни святкується з 1985 р., з моменту прийняття Делій-
ської декларації про принципи вільного від ядерної 
зброї та ненасильницького світу, в якій міститься за-
клик до припинення гонки ядерного озброєння, ско-
рочення та поступової ліквідації ядерних арсеналів 
і усунення загрози ядерної війни. Декларація була 
прийнята на нараді голів держав і урядів Індії, Арген-
тини, Греції, Мексики, Танзанії та Швеції.

Лютий
Лютий-березень – Всеукраїнська екологічна акція 

з охорони квітів-первоцвітів «Первоцвіт».
Мета акції – привернути увагу громадськості до 

проблеми охорони ранньоквітучих лісових рослин, 
спрямувати зусилля громадян на практичні дії щодо 
захисту первоцвітів. Адже більшість рідкісних деко-
ративних рослин, що занесені до Червоної книги Ук-
раїни, зникають через винищення їх людиною. 

2 лютого – Всесвітній День охорони водно- 
болотних угідь

2 лютого 1971 р. в м. Рамсар (Іран) за сприяння 
ЮНЕСКО була підписана Конвенція про водно-бо-
лотні угіддя, що мають міжнародне значення, голов-
ним чином як середовище існування водоплавних 
птахів. Україна приєдналась до Конвенції у жовтні 
1996 р.

Мета конвенції – припинити втрати водно-болот-
них угідь та зберігати існуючі. Завдання конвенції − 
привернути увагу до проблем водно-болотних угідь 
та раціонального використання ресурсів.

Конвенцію підписали 156 країн – Договірних сторін 
Конвенції.

19 лютого – Міжнародний день захисту 
морських ссавців

Міжнародний день захисту морських ссавців 
вважається днем захисту не лише китів, а й усіх 
морських ссавців та інших живих істот морів та оке-
анів. Святкується з 1986 р., коли, після 200-річного 

винищення китів, Міжнародна китова комісія ввела 
заборону на китовий промисел і на торгівлю китовим 
м’ясом.

Щорічно в цей день різноманітні природоохорон-
ні групи проводять акції із захисту китів та інших 
морських ссавців. В Україні це свято можна назвати 
днем захисту дельфінів, адже вони є єдиними пред-
ставниками морських ссавців, які мешкають у наших 
солоних водах.

 20 лютого – День соціальної справедливості
26 листопада 2007 р. Генеральна Асамблея Ор-

ганізації Об’єднаних Націй проголосила 20 лютого 
Всесвітнім днем соціальної справедливості (World 
Day of Social Justice) та запропонувала всім держа-
вам-членам присвятити цей спеціальний день про-
ведення на національному рівні конкретних заходів.

20 лютого було невипадково вибрано датою для 
його святкування. В цей день в 1999 році відбулася 
міжнародна зустріч у Копенгагені, на якій представ-
ники багатьох держав визначили основні принципи 
розвитку суспільства, серед яких особливе місце 
займає соціальна справедливість в інтересах со-
ціального розвитку.

Ініціатива започаткування Всесвітнього дня со-
ціальної справедливості належить урядові Киргиз-
стану. Проект резолюції, співавторами якого висту-
пили близько 80 держав, був прийнятий консенсу-
сом. У документі підкреслюється, що соціальний 
розвиток і соціальна справедливість – необхідні 
умови підтримки миру і безпеки як всередині кожної 
окремої країни, так і у взаємовідносинах між ними. 

Березень
3 березня – День дикої природи
26.12.2013 – Генеральна Асамблея ООН прийняла 

резолюцію, якою постановила відзначати 3 березня 
День дикої природи. У резолюції з цього приводу за-
значається цінність диких тварин і рослин, особливо 
тих, які потребують захисту.

3 березня 1973 р. була прийнята Конвенція, що ре-
гулює міжнародну торгівлю рідкісними видами фло-
ри і фауни, відома як СІТЕС. Під міжнародною охо-
роною сьогодні знаходяться 5600 видів тварин і 30 
тисяч рослин. Учасниками Конвенції є 176 держав.

 14 березня – Всесвітній день дій проти гре-
бель, на захист річок, води, життя

Всесвітній день дій проти гребель започаткований 
у 1997 р. за ініціативою громадської організації «Між-
народна мережа річок» (США). Цей день було за-
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пропоновано відзначати з метою об’єднання зусиль 
людей усього світу в боротьбі проти гребель, а та-
кож здійснення просвітництва щодо впливу гребель 
на річкові екосистеми. Це мораторій на будівництво 
крупних гребель, доки не буде вироблена міжнарод-
на незалежна експертиза проектів їх зведення, а та-
кож компенсований збиток людям і природі.

 21 березня – Всесвітній день лісів
Традиція святкування Дня лісу була заснована  

в 1971 році під час загальних зборів Європейської 
конфедерації сільського господарства, метою яких 
було обговорення важливості вміння цінувати зна-
чення власних лісових ресурсів. Так і зародилася 
ідея проголошення Всесвітнього дня лісівництва, 
яка одразу ж була підтримана Організацією ООН 
з питань продовольства і сільського господарства. 
День лісу відзначає внесок лісів та лісового госпо-
дарства у життя суспільства. Щороку в цей день 
фахівці з усього світу обговорюють користь лісу, 
товарів та послуг, отриманих з лісу. Всесвітній день 
лісів пов’язаний з діяльністю щодо посадки лісів та 
висвітлення важливості збільшення кількості зеле-
них насаджень.

22 березня – Всесвітній день води (Всесвітній 
день охорони водних ресурсів)

Всесвітній день води бере свій початок від Конфе-
ренції з довкілля та розвитку, що відбулася у 1992 р. 
в Ріо-де-Жанейро. Основною причиною відзначення 
цього дня є швидке зменшення запасів питної води. 
Мета проведення − підвищення рівня обізнаності 
про значення і важливість води для продовження 
життя на Землі, а також про те, як раціональне вико-
ристання водних ресурсів сприяє підвищенню рівня 
економіки і соціального добробуту.

 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
Всесвітня метеорологічна організація, як спеціалі-

зована міжурядова організація системи ООН, до-
зволяє підтримувати міждержавне співробітництво 
в галузі гідрометеорології та оперативної гідрології, 
що можливо шляхом координації глобальних, ре-
гіональних, національних систем спостереження та 
міжнародного обміну гідрометеорологічними дани-
ми. Професійне свято метеорологів усієї планети 
ВМО святкує під певним девізом, приділяючи особ-
ливу увагу до конкретної та актуальної на даний мо-
мент теми. Мета – акцентувати важливість метео-
рології та метеорологічної служби для забезпечення 
добробуту населення.

30 березня – Всесвітня акція «Година Землі»
«Всесвітній фонд природи» (World Wide Fund for 

Nature) спільно з австралійським виданням «The 

Sydney Morning Herald» наприкінці березня 2007 
року провів цікаву й показову екологічну акцію: 
близько 2100 фірм і компаній австралійського міста 
Сідней, а також понад 2,2 млн його жителів вимкну-
ли освітлення на одну годину. За цей час енергоспо-
живання міста було скорочено більше ніж на 10%, 
що сприяло також скороченню викидів вуглекислого 
газу в атмосферу. Цю акцію назвали «Година Зем-
лі». Ідея стала щорічною, поширилася і набула по-
пулярності в багатьох країнах світу. 

Україна приєдналася до всесвітньої акції вперше 
у 2009 році. Незважаючи на те, що про свою участь 
заявили всього 16 міст, люди та організації в інших 
населених пунктах України теж вимкнули світло на 
одну годину, тим самим підтримуючи Годину Землі.

Цьогорічна тема Години Землі в Україні – Естафета 
добрих справ – це Інтернет-флешмоб, який закликає 
людей підтримати Годину Землі, здійснювати добрі, 
корисні для планети вчинки, ділитися результатами 
з іншими й передавати Естафету друзям. Більше 
інформації можна отримати на сайті кампанії wwf.
panda.org/eh16

Квітень
1 квітня – Міжнародний день птахів (День зу-

стрічі птахів)
Міжнародний день птахів проходить щорічно  

в рамках програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера»  
і не випадково саме в квітні. 1 квітня 1906 року була 
підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. 
День птахів – це не лише річниця Конвенції, а й час 
прильоту пернатих із зимівель. 

7 квітня – День охорони здоров’я
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 

була організована в цей день. У зв’язку із постійною 
зміною та забрудненням довкілля щоразу актуаль-
нішим стає питання охорони здоров’я. Цей день 
проголошений ООН для того, щоби більшість країн 
звернули особливу увагу на різноманітні аспекти 
охорони здоров’я. 

15 квітня – День екологічних знань
Важливе завдання дня – інформованість громад-

ськості про стан справ у сфері екологічної безпеки, 
дотримання місцевими суб’єктами чинного приро-
доохоронного законодавства. День відзначається 
шляхом організації та проведення конференцій  
і семінарів, круглих столів, присвячених питанням 
екології. 
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20 квітня (третя субота квітня) – Всеукраїн- 

ський день довкілля
Відзначається в Україні щороку, починаючи з 1999 р.  

Встановлений Указом Президента України «Про 
День довкілля». Український день довкілля органі-
зовується спеціальним комітетом, який займається 
підготовкою тематичних заходів, пов’язаних з виса-
дженням рослин в лісах і парках, прибиранням пар-
кових територій, плануванням скверів, газонів, клумб 
в населених пунктах, ліквідацією стихійних звалищ  
у громадських місцях, місцях відпочинку і дозвілля.

 3−4 тиждень квітня – «Марш парків» – щорічна 
міжнародна екологічна акція на підтримку заповідної 
справи

Марш парків є продовженням і якісно новим ета-
пом святкування Днів Дерева і Землі. У цей день 
проводиться збір коштів на підтримку територій, які 
потребують особливої охорони, виставки, бесіди, 
лекції. З 1995 року до свята, традиційного у США, 
стали приєднуватися країни Європи та Азії. Вже  
у 1996 році у святі взяло участь більше 120 заповід-
ників, національних парків та інших природоохорон-
них організацій.

Щорічно в «Марші парків» беруть участь сотні 
тисяч людей. Понад 200 держав та неурядових ор-
ганізацій країн СНД співпрацюють з ЦОДП як органі-
затори місцевих Маршів. Під час «Маршу парків» 
відбуваються круглі столи, концерти, фестивалі, 
конференції, екскурсії тощо. Марші парків сприяють 
залученню національного бізнесу до природоохо-
ронної благодійної діяльності. 

22 квітня – Міжнародний день Землі
День Землі покликаний об’єднати людей планети 

у справі захисту навколишнього середовища.
22 квітня 1970 р. у Нью-Йорку студенти, школярі та 

їхні вчителі вперше організували національний День 
Землі, запропонувавши зазирнути вглиб екологічних 
проблем і разом відшукати шлях їх вирішення.

Міжнародним свято було оголошено в 1990 році,  
в Україні відзначається з 1992 року. У цей день кожен 
мешканець планети може зробити свій маленький 
внесок у справу захисту навколишнього середови-
ща: очистити від сміття прилеглі території, висади-
ти хоча б одне дерево, відмовитися хоча б на день 
від використання автомобіля. У День Землі в різних 
країнах за традицією звучить Дзвін Миру, заклика-
ючи людей Землі відчути всепланетну спільність  
і докласти зусиль для захисту миру на планеті й збе-
реження краси нашого спільного дому. Дзвін Миру –  

символ спокою, мирного життя і дружби, вічного бра-
терства й солідарності народів. 

26 квітня – Роковини Чорнобильської катаст-
рофи. Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних 
аварій і катастроф

Чорнобильська атомна електростанція, 26 квітня 
1986 року… Вибух був настільки потужним, що за-
бруднення розповсюдилося на значні ділянки тери-
торії Радянського Союзу, які на той час знаходилися 
у складі Білорусії, України та Росії.

За офіційними повідомленнями, відразу після ка-
тастрофи загинула 31 людина, а 600 000 ліквіда-
торів, які брали участь у гасінні пожеж і розчищенні, 
отримали високі дози радіації. Згідно з офіційними 
даними, дозу радіоактивного опромінення отрима-
ло майже 8 400 000 мешканців Білорусії, України та 
Росії. Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних 
аварій і катастроф відзначається у країнах − учас-
никах СНД з 2004 року відповідно до рішення Ради 
голів держав СНД від 19 вересня 2003 року на знак 
скорботи про трагедію на Чорнобильській АЕС.

Травень
3 травня – День Сонця
Щоби привернути увагу до можливостей вико-

ристання поновлюваних джерел енергії, європей-
ське відділення Міжнародного суспільства сонячної 
енергії, починаючи з 1994 р., на добровільній основі 
організовує щорічний День Сонця. Ентузіасти й про-
фесіонали, громадські організації й фірми по всій 
Європі організовують різноманітні заходи, пов’язані 
з демонстрацією можливостей сонячної енергети-
ки. Такі заходи передбачають: дні відкритих дверей 
сонячних і енергоефективних будинків, конкурси, 
змагання, пробіги сонячних автомобілів, електромо-
білів; виставки й зустрічі із громадськістю в міських  
і торгових центрах, зелених зонах та інших громад-
ських місцях тощо.

12 травня – Свято екологічної освіти
Людство досягло такої стадії, коли антропогенна 

дія на біосферу набула безповоротного характеру, 
різко загострилися протиріччя між зростаючими по-
требами суспільства і можливостями природи. Еко-
логічна освіта була висунута ЮНЕСКО і Програмою 
ООН з охорони довкілля в розряд основних засобів 
гармонізації взаємодії людини і природи.

Визнанню вітчизняної та світової громадськості 
центральним чинником у вирішенні проблем взає-
мин «Людина − Суспільство – Природа» стає еко-
логічна освіта.



МЕТОДИКА, ТЕОРІЯ, ДОСВІД

2019, № 1-2 (82-83)
культурно-просвітницький вісник

31
Святкується викладачами навчальних закладів 

та студентами у зв’язку з важливістю екологічної 
освіти, формуванням екологічної свідомості та об-
міну досвіду між державами. Цей День відзначаєть-
ся шляхом організації та проведення конференцій  
і семінарів, круглих столів, присвячених питанням 
екології. Організовується у навчальних закладах 
усіх рівнів, починаючи з дитячих садків, закінчуючи 
вищими навчальними закладами.

15 травня – Міжнародний день клімату
Заснування цього свята стало відповіддю на за-

клик метеорологів захищати клімат як важливий ре-
сурс, що впливає на добробут нинішніх і майбутніх 
поколінь.

Збереження клімату – одна з глобальних проблем, 
які сьогодні стоять перед людством. Глобальне по-
тепління, природні катаклізми, зміна погодних умов 
на планеті – все це призводить до погіршення клі-
мату на Землі і, як наслідок, чинить згубний вплив 
на продовольчу, життєву і майнову безпеку людей, 
негативно позначається на стані природних ресурсів 
та збалансованому розвитку держав.

22 травня – Міжнародний день біологічного 
різноманіття

20 грудня 2000 р. Генеральна Асамблея ООН ого-
лосила 22 травня Міжнародним днем біологічного 
різноманіття (резолюція 55/201). У цей день була 
прийнята Конвенція про біологічне різноманіття. 
Бездумна експлуатація природних ресурсів, така як 
вирубка лісу на паливо для використання зайнятої 
ним землі як пасовища і використання водних дже-
рел для господарських потреб, сприяє втраті біоло-
гічної різноманітності. 

24 травня – Європейський день парків
Європейський день парків був організований Фе-

дерацією ЄВРОПАРК – це європейська організація, 
яка об’єднує природні території, що охороняються, 
в тридцяти шести європейських країнах. Сьогодні 
Європейський день парків символізує міжнародну 
солідарність територій, що охороняються. Цього 
дня проводяться багаточисельні заходи на території 
і довкола заповідників, присвячених святкуванню 
природної краси Європи та її культурного надбання, 
висуваючи на перший план їх захист як сьогодні, так 
і в майбутньому.

31 травня – Всесвітній день проти куріння
31 травня в усьому світі проводиться міжнародна 

акція боротьби з курінням – Всесвітній день без тю-
тюну, тобто день, вільний від тютюнового диму. Він 

був встановлений в 1988 році Всесвітньою органі-
зацією охорони здоров’я. День відмови від куріння, 
як День звільнення навколишнього середовища та 
всього світу, відзначається також в третій четвер 
листопада. Він був встановлений Американським 
онкологічним суспільством в 1977 році. ВОЗ цією 
акцією застерігає населення планети від згубної 
звички – однієї з найпоширеніших епідемій за всю 
історію існування людства – нікотиноманії, що стоїть 
в одному ряду з алкоголізмом і наркоманією.

Червень
5 червня – Всесвітній день навколишнього се-

редовища
Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня 

Всесвітнім днем навколишнього середовища, який 
буде проводитись з метою поглиблення суспільного 
усвідомлення необхідності зберігати й покращувати 
довкілля. Обрання цієї дати обґрунтовано тим, що 
саме в цей день відкрилася Конференція ООН із 
проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 
1972), за результатами якої створено Програму 
ООН з навколишнього середовища. Всесвітній день 
довкілля вважається однією з найважливіших подій 
екологічного календаря і щороку відзначається  
5 червня в більш ніж 100 країнах світу, починаючи 
з 1973 року. Щорічне святкування дня довкілля до-
помагає привернути увагу суспільства до екологіч-
них проблем і підкреслює гостру необхідність у зміні 
ставлення людини до природних ресурсів.

8 червня – Всесвітній день океанів
Проголошенням цього свята ООН підкреслила 

життєву важливість океанів для планети, а також не-
обхідність турботи про їх благополуччя, збереження 
органічного світу океанів, екологічну чистоту вод.

Це день, який дає привід згадати про те, що Світо-
вий океан є колискою життя на нашій Планеті, 70% 
якої покрито водою, ресурси океану – запорука роз-
витку і подальшого існування людської цивілізації, 
його простори – арена світової торгівлі. Роль Сві-
тового океану в регулюванні клімату є системоутво-
рювальною, його води – один із головних поглиначів 
вуглекислого газу.

17 червня – Всесвітній день боротьби з опусте-
люванням та посухами

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та 
посухами був проголошений Генеральною Асамб-
леєю ООН у 1994 р. (резолюція 49/114). Тоді ж була 
прийнята Конвенція ООН про боротьбу з опустелю-
ванням. Державам запропоновано присвятити цей 
день підвищенню інформованості про необхідність 
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міжнародного співробітництва у боротьбі з опусте-
люванням і наслідками посух. Опустелювання – це 
один із найбільш тривожних світових процесів дегра-
дації довкілля. Воно загрожує здоров’ю і джерелам 
засобів до існування більше ніж 1 млрд людей.

Липень
4 липня – Міжнародний день дельфінів-поло-

нених
З огляду на існування по всьому світу дельфі-

наріїв, ця дата є справді актуальною для дельфінів 
і біорізноманіття. До  цієї не вельми приємної дати 
приєднується і Україна. Адже лише в 2009 році на 
території сухопутної частини України було відкрито 
шість дельфінаріїв, не кажучи вже про дельфінарії 
на узбережжі Чорного і Азовського морів, які не зав-
жди відповідають біологічним потребам дельфінів. 
Тварин в дельфінаріях з абсолютною впевненістю 
можна назвати полоненими. Адже дельфіни спе-
ціально виловлені браконьєрами. Дельфіни − це 
високоорганізовані морські ссавці з власною мовою, 
які групуються у зграї і мають родини. 

11 липня – Всесвітній день народонаселення
У 1989 р. Рада керуючих Програми розвитку ООН 

(ПРООН) рекомендувала відзначати 11 липня як 
Всесвітній день народонаселення. Цей День має 
на меті загострити увагу на невідкладності та важ-
ливості питань, пов’язаних із народонаселенням, 
зокрема, в контексті планів і програм загального 
розвитку та необхідності пошуків розв’язання цих 
проблем.

Серпень
6 серпня – День дій за заборону ядерної зброї
У цей день 6 серпня 1945 р. американська авіація 

піддала атомному бомбардуванню японське місто 
Хіросіма. Вперше в історії ядерна зброя була за-
стосована проти людей і продемонструвала свою 
жахливу силу. Колосальних збитків було завдано 
довкіллю і здоров’ю громадян. Наслідки бомбарду-
вань відчутні й сьогодні. Ядерна зброя вважається 
найбільш небезпечною з усіх видів зброї. Величезні 
території на багато років забруднюються радіонук-
лідами і стають непридатними для нормальної жит-
тєдіяльності людини. На сьогоднішній день більшість 
країн припинили здійснювати ядерні вибухи, проте 
лабораторні випробовування тривають і надалі.

17 серпня (третя субота серпня) – Міжнародний 
день безпритульних тварин

Цей день увійшов до міжнародного календаря 
згідно з пропозицією міжнародного Товариства Прав 

Тварин у США. Проблема безпритульних тварин 
знайома кожному великому місту, де гостро стоїть 
питання будівництва притулків для бездомних тва-
рин. Представники громадських організацій, а та-
кож небайдужі мешканці країни в цей день можуть 
висловити своє ставлення до того, як влада вирішує 
проблему зниження чисельності безпритульних тва-
рин у місті. Давно доведено, що рівень духовності 
людини визначається не лише соціальним середо-
вищем, а й характером спілкування зі світом приро-
ди. Жорстокість до тварин в дитинстві може пере-
рости у жорстокість до людей.

Вересень
1 вересня – День пам’яті видів, винищених лю-

диною
Ми не побачимо їх вже ніколи... моа, тур, квага, 

дронт, тарпан, епіорніс, сумчатий вовк, безкрила га-
гарка, стеллерова корова, мандрівний голуб... Цих 
представників фауни вже немає ні в дикій природі, 
ні в зоопарках. Вони були легковажно знищені нами 
і залишили згадку про себе хіба що в природничих 
музеях світу у вигляді шкур, скелетів та світлин. 

14 вересня – День Творця (День молитви за 
створіння)

Це свято було започатковане в 1989 році з ініціа-
тиви його Святості Димитрія І, Константинопольсь-
кого Патріарха, який у спеціальному посланні закли-
кав увесь християнський світ щорічно 1 (14) вере-
сня, на свято початку Церковного року, об’єднатися  
у спільній молитві до Бога  і благати про збереження 
та спасіння всього створіння, яке «стогне і страждає 
в тяжких муках» (Рим. 8, 22).

На сьогодні до екуменічної ініціативи спільної мо-
литви та практичних зусиль, спрямованих на поря-
тунок природи, долучились чисельні церкви право-
славної, католицької та протестантської традицій по 
всьому світі. В цей день у храмах відправляються 
різноманітні богослужіння (подячні літургії, акафісти 
чи молебні), проводяться освітньо-виховні заходи 
екологічного спрямування, а також реалізуються різ-
номанітні практичні ініціативи та справи милосердя 
стосовно природи.

16 вересня – Міжнародний день захисту озоно-
вого шару

16 вересня Генеральна Асамблея ООН проголо-
сила Міжнародним днем захисту озонового шару. 
Цей день відзначається з 1995 року в пам’ять про 
підписання Монреальського протоколу щодо необ-
хідності збереження озонового шару, який фільтрує 
сонячне проміння і попереджає шкідливий вплив 
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ультрафіолету на поверхню Землі, тим самим збері-
гаючи життя на планеті. Подолання цієї проблеми 
можливе лише завдяки скоординованим діям усіх 
націй та верств суспільства на глобальному рівні. 
Усвідомлюючи це, уряди практично усіх країн світу 
приєдналися до Монреальського протоколу і взяли 
на себе зобов’язання із досягнення головної мети –  
згортання виробництва та використання озоноруй-
нівних речовин у різних секторах промисловості.

22 вересня – День без автомобілів
Вперше День без автомобілів відзначався в 1998 р.  

у Франції, коли в деяких містах було припинено ав-
томобільний рух. У наступні роки цю традицію пе-
рейняли інші європейські країни та міста. Мета тако-
го заходу – привернути увагу до проблеми забруд-
нення атмосферного повітря транспортними засо-
бами, знизити рівень концентрації вихлопних газів  
у міському повітрі, зменшити шумове навантаження, 
сприяти розвитку альтернативних видів пересуван-
ня. День без автомобілів в Україні офіційно не від-
значається, однак такі акції проходять за ініціативою 
громадськості чи місцевих органів влади в окремих 
містах України.

27 вересня – Міжнародний День туризму
Щороку 27 вересня у світі відзначається Міжнарод-

ний день туризму. Метою свята, заснованого Гене-
ральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй,  
є популяризація туризму як рушію регіональної та 
світової економіки, висвітлення його внеску в еколо-
гію світової спільноти, зміцнення дружніх стосунків 
між державами. Україна відзначає свято проведен-
ням різноманітних фестивалів та цікавих заходів.

26 вересня (останній четвер вересня) – Все-
світній день моря

Всесвітній день моря входить до переліку міжна-
родних днів, що відзначаються під егідою Організа-
ції Об’єднаних Націй. Ідея святкування Всесвітнього 
дня моря виникла як реакція на масштабний вилов 
риби в морях і океанах нашої планети. Бездумні дії 
людини наносять непоправну шкоду природі й ста-
ють причиною зникнення багатьох рідкісних видів 
риби. Крім того, це призводить до забруднення вод 
і глобального потепління на планеті. Одним із чин-
ників, що згубно впливає на стан світового океану, є 
забруднення вод нафтою. 

30 вересня − 1 жовтня – Міжнародні дні спосте-
реження за птахами

Такі дні проводяться за ініціативи товариств охо-
рони птахів. До них залучаються усі бажаючі. Під час 
акції фіксується, які види птахів зустрічаються у тій 

чи іншій місцевості, в якій кількості, особливості їх 
поведінки тощо. Основною метою цієї акції є заохо-
чення широкого загалу до пізнання світу пернатих  
і привернення уваги до проблем їх збереження. 
Результати своїх спостережень учасники акцій над-
силають в товариства охорони птахів. Результати 
опрацьовуються, узагальнюються та оприлюдню-
ються.

Жовтень
4 жовтня – Всесвітній день захисту тварин
Свято запроваджено у 1931 році на Міжнародно-

му конгресі прибічників руху на захист природи, що 
відбувся у Флоренції. Саме ця подія дала поштовх 
тому, що найрізноманітніші організації захисту тва-
рин із усіх куточків світу вирішили об’єднати свої 
зусилля у цій боротьбі. Це рішення підтримали ор-
ганізації, створені з метою захисту тварин у різних 
країнах світу. В цей день проводять різноманітні 
заходи з метою підвищення суспільної свідомості та 
активності громадян щодо захисту тварин.

6 жовтня – Всесвітній день охорони місць  
існування

День охорони місць існування відзначають у всьо-
му світі. Це свято було затверджене в 1979 році  
в рамках Конвенції про охорону дикої флори і фауни, 
а також природних місць існування в Європі. Люди-
на своєю діяльністю вже давно впливає на природу, 
змінюючи її. З кожним роком у світі все більше те-
риторій переходять в розряд сільгоспугідь, пасовищ, 
піддаються змінам у зв’язку із зростанням міст, ви-
добутком корисних копалин, будівництвом заводів 
та інших об’єктів народного господарства.

13 жовтня – Міжнародний день із зменшення 
небезпеки стихійних лих

Генеральна Асамблея ООН проголосила з 1 січ-
ня 1990 р. Міжнародне десятиріччя із зменшення 
небезпеки стихійних лих. Першочерговою метою 
Міжнародної стратегії зі зменшення небезпеки 
стихійних лих є доведення до широкої громад- 
ськості важливості завдання запобігання і прове-
дення роз’яснювальної роботи серед населення, 
яке найбільш схильне до небезпеки стати жертвою 
стихійних екологічних і техногенних лих, відносно 
доступних засобів із запобігання переростання не-
безпек у катастрофи.

17 жовтня – св. Франциска з Асизу
17 жовтня, за Юліанським календарем, Церква 

обходить свято св. Франциска з Асизу, покровителя 
всіх захисників природи та всього створіння Божого.
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Св. Франциск проповідував Боже слово не лише 

людям, а й усьому Божому створінню. Усе його жит-
тя також стало свідченням жертвенної та милосерд-
ної Божої любові стосовно всіх тих, хто її найбільше 
потребує, як людей, так і всіх інших Божих створінь. 
В 1979 р. Папа Іван Павло ІІ проголосив св. Фран-
циска з Асизу небесним покровителем захисників 
природи. 

24 жовтня (четвертий четвер жовтня) – Міжна-
родний день без паперу

Щорічно кожен четвертий четвер жовтня визнаний 
вважатися Міжнародним днем без паперу. Компанії  
і люди по всьому світу діляться досвідом про те, 
які дії і технології допомагають скорочувати зай-
ві витрати паперу в роботі, бізнесі та виробництві. 
Міжнародна акція закликає використовувати безпа-
перові технології протягом усього року. Але саме  
в цей день можна дізнатися про максимальну кіль-
кість прикладів, рекомендацій і цікавих фактів про 
нераціональні витрати паперу, а також розповісти 
про свій внесок у «безпаперовий рух».

31 жовтня – День Чорного моря
День Чорного моря відзначається у день, коли  

в 1996 р. шість причорноморських країн – Болгарія, 
Румунія, Туреччина, Грузія, Росія та Україна – під-
писали Стратегічний план дій щодо реабілітації та 
захисту Чорного моря. Цей План був розроблений 
після проведення всебічних досліджень морського 
середовища, які показали, що його життєздатність 
суттєво погіршилась у порівнянні з попередніми 
трьома десятиріччями. План передбачає здійснен-
ня практичних заходів, спрямованих на відновлення 
та збереження довкілля Чорного моря (зменшення 
забруднення, удосконалення управління живими 
ресурсами, підтримку соціального розвитку у спосіб, 
що не шкодить довкіллю, а також фінансування еко-
логічних проектів). 

Листопад
6 листопада – Міжнародний день попереджен-

ня експлуатації навколишнього середовища під 
час війни та військових конфліктів

5 листопада 2001 р. Генеральна Асамблея ООН 
оголосила 6 листопада Міжнародним днем попере-
дження експлуатації навколишнього середовища під 
час війни та військових конфліктів. Приймаючи це рі-
шення, вона враховувала, що шкода, яка наноситься 
навколишньому середовищу після їх закінчення, від-
чувається на стані екосистем і природних ресурсів  
і часто виходить за межі національних територій та 
період життя одного покоління. Генеральна Асамб-
лея послалась також на Декларацію тисячоліття 

ООН, в якій підкреслено необхідність вживати захо-
ди з охорони спільного навколишнього середовища.

11 листопада – Міжнародний День енергозбе-
реження

Рішення про заснування цього свята було прийня-
то у квітні 2008 року на міжнародній нараді коорди-
наторів SPARE, що проходила у Казахстані. А вже 
в листопаді 2008 року світ відзначив перший День 
енергозбереження. Це свято отримало статус між-
народного, оскільки взяти участь у проекті вирішили 
близько 20 країн. Основна мета свята – приверну-
ти увагу влади та громадськості до раціонального 
використання ресурсів та розвитку відновлюваних 
джерел енергії. Проблема енергозбереження наба-
гато глибша, ніж може здатися на перший погляд. 
Економія енергії дозволить знизити забруднення 
навколишнього середовища.

15 листопада – День вторинної переробки
За останні 30 років людство витратило третину 

наявних на Землі ресурсів. З кожним роком спожи-
вання ресурсів збільшується на півтора відсотка. 
Тому таке важливе значення набуває економія при-
родних ресурсів, пошуки альтернативних ресурсів, 
вторинна переробка сировини. Для залучення уваги 
громадськості, промислових структур до проблеми 
вторинної переробки відходів проводиться День вто-
ринної переробки. У цей день доречно проведення 
акцій Рісайклінг (вторинної переробки) кольорових  
і чорних металів, зношених покришок від автомо-
білів, пластикових пляшок, паперу.

22 листопада – День без покупок
Напередодні різдвяних розпродажів, наприкінці 

листопада, в п’ятницю після Дня подяки, в усьому 
світі відзначається День без покупок. Мета цього дня –  
звернути увагу на соціальні, економічні, екологічні 
та етичні наслідки сучасної культури споживацтва 
і дати зрозуміти людству, що крім товарів, у світі є 
багато більш цінних і цікавих речей. Ця щорічна ак-
ція проводиться на знак протесту проти надмірного 
споживання в розвинених країнах, яке багато в чому 
нав’язане рекламою, а також проти нерівного роз-
поділу матеріальних благ у світі.

Грудень
Початок Всеукраїнських природоохоронних акцій 

«Збережи ялинку», «Наша допомога птахам» та ін., 
метою яких є дбайливе ставлення та збереження 
живої природи в зимовий період.

 3 грудня – День боротьби з пестицидами
День боротьби з пестицидами відзначається  

у день, коли в 1984 р. на пестицидному заводі в Бхо-
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палі (Індія) сталася екологічна катастрофа. Щоби 
привернути увагу до вирішення проблем, які виника-
ють внаслідок виробництва та застосування небез-
печних хімічних речовин, латиноамериканська ме-
режа активістів проти пестицидів оголосила 3 грудня 
Днем боротьби з пестицидами, який незабаром став 
міжнародним. У цей день екологи усього світу про-
водять акції та протести, нагадуючи про накопичен-
ня у довкіллі значної кількості шкідливих хімічних ре-
човин, зокрема пестицидів, які акумулюються в дов-
кіллі й накопичуються в організмах людей і тварин, 
спричиняючи важкі наслідки для їхнього здоров’я. 
Деякі хімікати вважаються гормонально активни-
ми з’єднаннями і викликають розлади ендокринної  
й імунної систем. Дію інших пов’язують із затримкою 
розумового розвитку, репродуктивними проблемами 
і онкологією. Саме пестициди вважаються головною 
причиною «тихої катастрофи» – так експерти ООН 
охарактеризували деградацію ґрунтів в Європі.

 10 грудня – День прав людини
4 грудня 1950 р. Генеральна Асамблея ООН за-

пропонувала всім державам та зацікавленим органі-
заціям відзначати 10 грудня День прав людини і поси-
лити свої зусилля у цій сфері. Цей день знаменує при-
йняття Загальної декларації прав людини в 1948 р.,  
беручи до уваги, що Декларація є важливим кроком 
вперед на шляху людського прогресу і повинна за-
слуговувати на увагу в усіх державах. До основних 
(фундаментальних) прав людини належить право на 
чисте та безпечне для життя і здоров’я, навколишнє 
природне середовище. Це право тісно пов’язане 
із гарантуванням інших ключових особистих та со-
ціальних прав людини. У ст. 50 Конституції України 
записано: «Кожен має право на безпечне для життя  
і здоров’я довкілля та на відшкодування завданої по-
рушенням цього права шкоди. Кожному гарантуєть-
ся право вільного доступу до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів 
побуту, а також право на її поширення». Закон Украї-
ни «Про охорону навколишнього природного сере-
довища» передбачає наступні екологічні обов’язки 
громадян: берегти, охороняти й раціонально вико-
ристовувати природні багатства; не порушувати еко-
логічних прав інших суб’єктів, компенсувати завдану 
ними шкоду тощо. 

11 грудня – Міжнародний день гір
Міжнародний день гір проголошений 57-ю  Ге-

неральною Асамблеєю ООН у 2003 році з метою 
залучення уваги до проблем розвитку гірських 
районів планети і необхідності надання допомоги 
їх населенню. Гірські райони займають приблизно 
26% поверхні Землі і є важливим джерелом вод-

ного, енергетичного та біологічного розмаїття. Крім 
того, вони слугують джерелом таких найцінніших 
ресурсів, як корисні копалини, лісові та сільськогос-
подарські продукти і відкривають широкі можливості 
для відпочинку. У відповідній резолюції Генасамблеї 
відзначена особлива актуальність дій, спрямованих 
на стійкий розвиток гірських регіонів. ООН заклика-
ла міжнародне співтовариство організовувати в цей 
день заходи на всіх рівнях з метою пропаганди зна-
чення стійкого розвитку гірських регіонів.

Примірний план роботи 
любительського об’єднання природничого  

спрямування та екологічного клубу  
при Народному домі

- Виготовлення новорічних іграшок з природних 
матеріалів.

- Мультимедійна презентація «Природа – най-
прекрасніше Боже творіння» (методичні матеріали  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР).

- Екологічна акція з охорони квітів-первоцвітів 
«Первоцвіт».

- Громадська толока з благоустрою території Народ-
ного дому та висадження саджанців квітів і кущів. 

- Інтернет-флешмоб «Година Землі в Україні».
- Челенж «Чисте узбіччя», «Найгарніша вулиця», 

«Охайний берег нашої річки», «Чепурне подвір’я».
- Похід лісовою екостежкою та збирання лікарських 

трав.
- Екогодина «Екологічний спосіб життя – шлях до 

здоров’я».
- Екскурсія у заповідник, присвячена Європейсько-

му дню парків.
- Екскурсія по замках Львівщини, присвячена Між-

народному Дню туризму.
- Виставка декоративних композицій з природних 

матеріалів до Свята села.
- Природоохоронна акція «Збережи ялинку» та 

«Наша допомога птахам узимку».

Наталія Ярка,
провідний методист по роботі з молоддю,

любительських об’єднань та клубів за інтересами
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З ДОСВІДУ РОБОТИ НАРОДНОГО ДОМУ  
с. ДЕРЕВНЯ ЖОВКІВСЬКОГО РАйОНУ

Деревня – мальовниче село, розташоване на за-
ході малого Полісся. Землі багаті на ліси, ставки, 
родючі поля. Перша згадка про село сягає 1455 

року. Через село протікає річка Деревенка, яка впадає 
в Свиню, притоку Рати. На пагорбі, в центрі села, серед 
двохсотлітніх лип височіє церква Різдва Пресвятої Бо-
городиці 1846 року, яка була збудована на кошти влас-
ниці села, графині Генрієти Творянської. Перша церква 
була збудована 1604 року. В ній вінчався Маркіян Шаш-
кевич з Юлією Крушинською, дочкою місцевого пароха. 
Плебанія, де відбулося весільне прийняття, зберегла-
ся до наших днів без перебудов і неначе чекає гостей. 
Тут же був хрещений син Володимир.

Не оминула  мальовниче село Деревню постать ве-
ликого просвітника, будителя Галичини Маркіяна Шаш-
кевича. З нагоди святкування 200-ліття з дня наро- 
дження, 25 вересня 2011 року на плебанії було відкри-
то меморіальну дошку та історико-краєзнавчу кімнату-
музей о. Маркіяна Шашкевича.

У 2012 році, 4 листопада проходить відкриття онов-
леного музею о. Маркіяна Шашкевича з нагоди 201-ї 

річниці від дня народження цієї визначної особистості, 
а також презентація «Русалки Дністрової» з доповнен-
нями, коштом Сокальсько-Жовківської Єпархії. З 2011 
року музей назбирав велику кількість експонатів і з 
2012 р. займає площу 81 метр квадратний. Свято роз-
почав Михаїл Колтун, Єпископ Сокальсько-Жовківської 
Єпархії святковою літургією за участю священників різ-
них конфесій. Опісля відбулося урочисте посвячення 
музею. В Народному домі відбулася презентація «Ру-
салки Дністрової» з доповненнями і святковий концерт 
Народної хорової капели «Дударик». У грудні 2012 року 
музею присвоєно звання «Народний».

Музейні експозиції розміщені за розділами: «Мар-
кіян Шашкевич і с. Деревня», «Життя М. Шашкевича», 
«Родовід дружини М. Шашкевича Юлії (з роду Крушин-
ських)», «Інтер’єр кімнати  середини ХІХ ст.», «Історія 
села Деревні», «З бабусиної скрині», «Знаряддя праці 
та предмети селянського побуту».

З вересня 2015 року директором Народного музею  
о. Маркіяна Шашкевича є Мандрик Ольга Степанівна.
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Музей займає три зали. Цьогоріч відкрита ще одна 
кімната – «світлиця». В Народному музеї о. Маркіяна 
Шашкевича проходять цікаві зустрічі, літературні ве-
чори, майстер-класи, виставки, уроки історії, тематичні 
заходи, екскурсії. Музей поповнюється новими експо-
натами, які передають нащадки священників, які були 
на парафії в селі, мешканці села. Гості також дарують 
музею цікаві експонати, літературу. Велику підтримку 
надає Ірина Дудковська та священник села о. Богдан 
Горинецький.

Вже три роки у музеї відбуваються майстер-класи під 
керівництвом директора музею Ольги Степанівни Ман-
дрик. Їх відвідують учні Деревнянської ЗОШ I–III ст. 

Стало доброю традицією у передвеликодні дні про-
водити в музеї майстер-класи з писанкарства та техніки 
декупаж, декорування шнуром пасхальних яєць. Із за-
хопленням приходять діти на майстер-класи із квілінгу, 
природного матеріалу та виставляють свої роботи на 
виставках. Цікаво відбуваються заняття з бісероплетін-
ня. Діти виготовляють дивовижні ґердани, силянки, 
браслети та інші прикраси. Захоплюючими для дітей 
є також майстер-класи із виготовлення шпильок для 
волосся, квітів із фетру та фоамірану, орігамі, квітів із 
гофрованого паперу та інші. Усі майстер-класи цікаві, 
навчальні та оригінальні. Ольга Мандрик проводить 
майстер-класи ще й у Жовківському районному Народ-
ному домі. Цьогоріч у передвеликодні дні відбувся май-
стер-клас з декорування яєць у техніці декупаж. 

Писанки, які декорували Ольга Мандрик та Миросла-
ва Мандрик, були надіслані в зону проведення ООС 
для наших захисників.

З нагоди вшанування пам’яті о. Маркіяна Шашкевича 
в музеї проходять літературні зустрічі з письменника-
ми та поетами, тематичні вечори, виставки родинних 
реліквій, а також виставки ікон, вишитих бісером Ми-
рославою Мандрик, Ольгою Мандрик, Наталією Бех, 
Ольгою Колочник. Цікавою була виставка дитячих 
робіт з природного матеріалу, виставка живописних 
картин молодих художників Олени та Тетяни Погра-
ничної, Володимира Малка, виставки виробів у техніці 
квілінг, герданів, силянок Ольги Мандрик. 

У рамках обласного фестивалю гостинності, автен-
тичні костюми, вишивка з Народного музею о. Маркіяна 
Шашкевича, вироби з бісеру Ольги Мандрик мали змо-
гу побачити мешканці Радехівщини та Самбірщини.

В Народному домі були організовані такі заходи: 
«Співець весни українського слова», «Маркіяновими 
стежками», «Ти не неволі син», поставлено виставу 
Костянтини Малицької «Русалка Дністрова». Вокаль-
ний жіночий ансамбль Народного дому села Деревня 
щороку бере участь в літературно-мистецькому святі 
«Світло Маркіяна» на Золочівщині. В червневі дні про-
ходять літературні читання на плебанії, де після одру-
ження пів року жив Маркіян Шашкевич з Юлією. Цей 
захід започаткував Роман Лубківський.

Люблять діти уроки історії в Народному музеї  
о. М. Шашкевича. Цікаво їм дізнаватися про «Руську 
трійцю», родовід, історію нашого села, які проводять 
учитель історії Марія Василівна П’єх та завідувач На-
родного дому с. Деревня Мирослава Романівна Ман-
дрик.

Мандрик Мирослава Романівна, 
завідувачка НД с. Деревня

Вироби членів любительського об’єднання  
с. Деревня Жовківського р-ну

Учасники майстер-класу з виготовлення квітів
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Перша згадка про поселення належить ще до XIII 
століття. Первісно Бусовисько мало назву Вол-
ковичі. В період, коли село змінювало свою на-

зву, спочатку було Пусовисько, потім Пересовисько, а 
згодом отримало назву Бусовисько.

Ще з часів панування Австро-Угорщини село було ві-
доме своїми лікувальними рекреаціями. Мешканці Бу-
совиська вміли варити жентицю так, що вона вилікову-
вала багато хвороб. Через те на променад тогочасним 
селом ходило багато львівської еліти.

У післявоєнний період про Бусовисько дізналася 
і правляча верхівка Радянського Союзу. Саме тут 
у 1947 році у батькового приятеля Михайла Цапа пе-
реховувався син легендарного генерала Тараса Чуп-
ринки Юрій Шухевич.

Церква Собору Пресвятої Богородиці, збудована  
у 1780 році, має статус архітектурної пам’ятки держав-
ного значення. Керував будівництвом відомий на всю 
Бойківщину майстер Климашко зі Сприні, що на Сам-
бірщині.

З 1961 по 1989 роки церква в с. Бусовисько була за-
крита. Намагання зробити в ній музей були марними. 
Бусівчани домоглися, щоб держава визнала їхню церк-
ву пам’яткою архітектури і взяла під свій захияст.

З 1989 року 
церква в с. Бу-
совисько стала 
діючою.

В 1932 році 
силами і кош-
тами селян в 
Бусовиську по-
будовано На-
родний дім. Пер-

шим головою «Просвіти» був Туринсь-
кий Софрон. Будинок існує і сьогодні.  
У ньому знаходиться також і сільська бібліотека.

При Народному домі с. Бусовисько діє любительське 
об’єднання «Майстрині». Активними його учасниками є 
діти місцевих мешканців від 1 до 5 класу, які відвідують 
гурток, де практикують багато різноманітних найсучас-
ніших технік виконання творчих робіт: екібана, квілінг, 
орегамі, витинанки, канзаші, пап’є-маше, аплікації. 
Чимало отримуємо різноманітних цікавих творчих про-
позицій безпосередньо від учасників. Так, за 2018 рік 
проведено понад 70 різнопланових заходів, світлини та 
короткі описи яких розміщено на фейсбук-сторінці від-
ділу культури Старосамбірської райдержадміністрації.

Загалом постійних учасників гуртка – 12 осіб. Їхні ро-
боти виставляються під час різноманітних масових за-
ходів та важливих подій. Особливо активні та креатив-
ні – Вікторія Кольтер, Вікторія Цебрик, Юля Кузьмич, 
Софія Годзь, які й самі можуть провести майстер-клас 
з різними видами матеріалу: пластиком, папером, вос-
ком, нитками, бісером, фоаміраном, фетром, кольоро-
вим піском, сучасним пластиліном, ґудзиками, ракуш-
ками, шишками. Можливо, хтось із них у майбутньому 
обере професію дизайнера та реалізує своє захоплен-
ня у справу життя.

Гурток «Прикарпатська господарочка» стимулює 
учасників до оволодіння найнеобхіднішими уміннями 
та навичками кулінарного мистецтва, котрі стануть  
у нагоді господині, берегині сімейного вогнища в дорос-
лому житті.

Лужецька Оксана, 
директор Народного дому с. Бусовисько  

Старосамбірського району

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЛЮБИТЕЛЬСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ «МАйСТРИНІ» 
ТА «ПРИКАРПАТСЬКА ГОСПОДАРОчКА» с. БУСОВИСЬКО 

СТАРОСАМБІРСЬКОГО РАйОНУ
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Невисока на зріст, тендітна та привітна жінка, 
надзвичайно віддана роботі, охоче допомагає 
кожному, хто звернеться до неї за допомогою. 

Це Олена Андріївна Соляник – людина, яка впро-

довж уже чотирьох десятиліть працює в Народному 
домі міста Трускавця й усе своє свідоме життя зай-
мається творчістю.

ХАй ПІСНІ МУДРІСТЬ ВІКОВА ВАМ 
ВЕСЕЛКОЮ ВСМІХНЕТЬСЯ!
(з нагоди 60-річчя від дня народження  

Соляник Олени Андріївни)
Митець, співак і музикант – 

Несуть для кожного найвищу насолоду, 
Зціляють, виліковують від ран, 

Серцям людським дарують вроду. 
Напийся з того джерела –  

У молодість душа вдягнеться. 
І пісні мудрість вікова 

Тобі веселкою всміхнеться!

Соляник Олена Андріївна – активний громадський діяч
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Народилася Олена Андріївна Соляник 19 червня 
1959 року у селі Хащів Турківського району в сім’ї 
робітників. На постійне проживання до Трускавця 
сім’я Халак переїхала в 1960 році, де маленька дів-
чинка Олюня (так звала її матуся) пішла до школи  
і успішно її закінчила. В 1976–1978 роках Олена Ан-
дріївна навчалася у Самбірському культурно-освіт-
ньому училищі, а в 1980 році вступила до Київського 
державного інституту культури ім. О. Є. Корнійчука.

За роки праці (з 30 січня 1979 року) вона зареко-
мендувала себе як талановитий організатор, від-
повідальний працівник, що досконало знає справу, 
котрою займається, і свій досвід передає молодим 
працівникам Народного дому. 

Сьогодні Олена Андріївна працює художнім керів-
ником. Веде активну співпрацю з громадськими 
організаціями: КУН, «Ліга жінок», Трускавецькою 
міською асоціацією інвалідів та Трускавецьким те-
риторіальним центром соціального обслуговуван-
ня… Більше десяти років була творчим керівником 
колективу «Сусідки». Понад шість років працювала 
директором Народного дому.

Мудра та виважена, знана та шанована в місті. За 
багаторічну віддану професійну діяльність у сфері 
культури нагороджена подяками та грамотами місь-
кого голови та КЗЛОРЛОЦНТ і КОР. 

Кожна людина має талант, але не кожна вміє його 
зберегти. Олена Андріївна одна із тих, кому це вда-
лося.

Тож, шановна Олено Андріївно! Цього літнього 
сонячного дня прийміть щирі вітання від колективу 
Народного дому міста Трускавця з нагоди 60-річчя. 
Зичимо Вам здоров’я! Хай доля і надалі буде при-
хильною до Вас, даруючи незрадливу удачу, вірних 
і надійних друзів. Хай кожен день буде сповнений 
добром та щастям і поруч завжди крокує віра, надія 
та любов! 

Колектив Народного дому м. Трускавця;
світлини Ірини Шевчик, «Цікавий Трускавець»

Серед працівників НД у День вишиванки

Щасти Вам, дорога ювілярко!
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АРХІМАНДРИТ  

КЛИМЕНТІй ШЕПТИЦЬКИй –  
БОЖИй ВОЇН

(релігійно-просвітницький захід)  

У фойє Народного дому оформлено   
 виставки:

«Щоб мати майбутнє – пам’ятаймо про 
минуле»;

«Прилбичі – родинна місцевість графів 
Фредрів-Шептицьких»;

«Унів – Марійський центр Галичини».
У виставках розгорнуто: видання релігійної 

літератури, твори духовної музики і співу, відеокасе-
ти, фотоальбоми, вироби народних умільців, зразки 
української вишивки.

Основними елементами оформлення 
сцени є Хрест, портрет Блаженного преподобного 
мученика Климентія, дати життя, або цифра «145»  
і напис:

 «Святі не родяться, вони  
  перш за все виховуються» 
Ведучі та читці одягнені у повний український стрій.
Читець 1 Гортаючи сторінки церковної історії, 

дізнаємося про постаті, яких Бог по-
кликав служити Церкві в нелегкі часи. 
Як Бог вибирає тих осіб, що у скрутні 
часи стають Його ревними ісповідни-
ками? На це запитання ніхто не може 
дати відповіді. Бог сам вибирає тих, 
хто здатен нести тягар випробування 
і може вистояти в час переслідуван-
ня. Він може довго їх підготовляти, 
випробовувати, повчати, щоби в пев-
ний час доносили Його Слово туди, 
де у звичний людський спосіб того 
зробити неможливо.

   Без сумніву, одним із найваж- 
чих є період переслідування, коли 

Церква не може вільно вести своє 
служіння – проголошувати Слово 
Боже. Здавалося б, якщо знищити 
священників і чернецтво, тоді Церк-
ва завмиратиме сама собою. Та ні! 
Зовсім ні. Саме тоді Бог виставляє 
таких слуг, які, незважаючи на будь-
які перешкоди, сміливо несуть Боже 
Слово світові.

Читець 2   Так сталося, що за Божим 
допустом, надто підступною і тяжкою 
була звіряча агресія тоталітарних 
режимів упродовж століть на землях 
України. ХХ століття для нашого на-
роду відзначене періодом ще однієї 
кривавої руїни, продемонструвало 
нам небачений безбожний світ, що 
відвернувся від добра і любові. За 
Євангельськими словами «камінь, 
що його відкинули будівничі, став 
наріжним». Час був лютий і безнадій-
ний.

Скрізь плач, і стогін, і ридання
Несмілі поклики слабі,
На долю марні нарікання
І чола, схилені в журбі.
    
(Леся Українка)

 Коли під загрозою опинилося не 
лише політичне, а й етнічне вижи-
вання українського народу, саме 
Церква стала для нього духовною 
Державою. Хоча у ХХ ст. Церква, 
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зокрема й Українська Греко-Католи-
цька, також пережила період одно-
го з найстрашніших переслідувань  
в історії Христової Церкви. Проти її 
існування вогнем і мечем, тортура-
ми і підступом боровся ворог в часи 
збройної боротьби і в «катакомб-
ний» період. Але оте тверде «Вір!» 
підбадьорювало, а переконливе «Не 
бійтеся!» народжувало офірність  
і закликало покоління будувати тяж-
ку, вузьку, але нову Дорогу – Дорогу 
Правди, Волі та Добра.

Читець 1  Як наслідок, у ХХ ст. Церква 
виставляє множину Христових Му-
чеників та Ісповідників. За покликом 
честі, крові та сумління, в умовах чу-
жоземного панування, такий давній 
український рід, як Шептицькі, пе-
ріодично висував визначних достой-
ників на ниві церковній, духовній. 
Так, у ХVІІ–ХVІІІ ст. рід Шептицьких 
поповнив плеяду церковних ієрархів 
Української Греко-Католицької та 
Польської Римо-Католицької Цер-
ков. Серед них – Єпископ Львівський 
Варлаам та Києво-Галицькі Митро-
полити Атаназій і Лев. Саме вони 
стали фундаторами нинішнього 
Архикатедрального Собору Свято-
го Юра у Львові, будівництво якого 
було завершене у 1762 році.

  Одними із тих, хто був по-
кликаний у складний час «рятувати 
Церкву», стали титани віри, душі, 
інтелекту, праці та культури, бра-
ти Шептицькі, котрі своїм подвиж-
ництвом, жертовністю будували 
для наступних поколінь фундамент 
релігійного і національного життя 
– Андрей, граф Митрополит УГКЦ, 
духовний Провідник українського на-
роду та ігумен, а згодом Архімандрит  
оо. Студитів граф о. Климентій.

Читець 2  Та, на жаль, про останнього 
майже не знає чисельна українська 

громада. В одній із праць періоду 
Другої світової війни «Почитання 
Святих» Митрополит Андрей напи-
сав: «Особливішим способом по-
винні ми пам’ятати про всіх тих, які 
праведно і по-християнськи жили  
і життя своє віддали за віру, за Церк-
ву і за Батьківщину». Це дуже вагомі 
слова.

  Життя Казимира, у чернец-
тві Климентія, було подвижницьке, 
самовіддане, пройняте безмірною 
любов’ю до Бога та ближніх. За цим 
життям стоїть глибока християнська 
сутність людини-молільника та Іс-
повідника, девізом якого було: «Не-
залежно від обставин сповняти Божу 
волю».

Звучить пісня «В сильній надії»,
муз. О. Нижанківського.
Ведуча  Народився Казимир Шеп-

тицький  17 листопада 1869 р.  
у с. Прилбичі  Яворівського пові-
ту на Львівщині. У сім’ї графа Івана  
і графині Софії з Фредрів-Шептиць-
ких він був шостою дитиною. Хре-
щене ім’я – Казимир-Марія. В родині 
його називали Кальо, Казьо, Казік.

  
Сьогодні село Прилбичі є 

відпустовим місцем для прочан, які 
приїжджають сюди, щоби помоли-
тися біля родинної каплиці графів 
Шептицьких.

Ведучий  Початкову освіту здобув 
вдома, з найманими вчителями. Про 
знання Казимира здебільшого дбала 
мама. Вона навчала його іноземних 
мов, основам малюнку, музики, ве-
лику увагу надавала релігії.

Ведуча  Графиня Софія Шептицька –  
надзвичайно освічена, духовно об-
дарована особистість. Глибока віра 
була в основі всіх її справ і задумів. 
Докладала зусиль, щоб її родинний 
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дім був осередком щастя і любові, 
яка все й усіх єднає, підготовляє до 
важких завдань, обов’язків і випро-
бувань.

Читець 1      Професор Станіслав Тар-
навський у статті, присвяченій гра-
фині Софії, писав, що «це передусім 
скристалізована моральна доско-
налість, світла інтелігенція, у то-
вариських взаєминах – мудра пова-
га, злучена з добротою. Швидкість, 
оригінальність думки, несподівані  
й власні гадки, звороти та вислови, 
сповнені гумору, а успадковані по 
батькові – ось її риторичні засоби. 
Глибоке релігійне виховання, цілко-
вита відданість Божій Волі, чутли-
ва до голосу чоловіка та розуміюча 
якнайкраще свої родинні обов’язки, 
вона завжди усвідомлювала те, що 
життя – це заслуга, це хвала для 
жінки, перш за все в її родинному 
колі, й ці принципи прищепила їй її 
рідна мати, від неї вона також пе-
ребрала цю притаманну собі повагу 
в злуці із добротою».

Читець 2  У родинному житті основну 
увагу надавала вихованню дітей, 
в яких вкладала своє серце і душу, 
подаючи приклад християнської ма-
тері. 

  «Як львиця боронила Ти 
своїх синів перед кожним мораль-
ним злом, – писав у вступі до листів 
графині Софії її син о. Казимир-Кли-
ментій, – боронила в їх житті правд 
Ісуса Христа, хоч би це мало бути 
злучене з утратою їхньої любові. 
Боронила Ти перед злом, повторю-
ючи кожному з нас заодно, що волі-
ла б Ти бачити нас неживими, ніж 
знати, що ми вбили наші душі тяж-
ким гріхом».

  Значно пізніше Казимир 
висловить: «Чим більше вчитуюся  

в листи Матері, тим виразніше з її 
листів, писаних до нас, усвідомлюю 
собі, як ніколи, що вона не кормила 
нас тісним святенництвом і бур-
котливим дрібничковим моралізу-
ванням, а, як завжди, вказувала на 
вершини і до них вела по незрушній 
скелі найголовніших, найпростіших 
і найважливіших засад християн-
ства…»

Ведучий   У вихованні Казимира зай-
няла позицію не просто люблячої 
мами, а у своїх молитвах просила 
Господа визначити життєвий шлях, 
на якому Божий поклик був би велін-
ням і покликом його серця.

  Надзвичайна побожність 
та висока благочестивість сина Ка-
зимира була помітною для мами з 
його раннього дитинства, тому ба-
жала, щоб якнайміцніше утвердився  
у своєму покликанні, зумів залишити 
принади світу та мирські спокуси.

Ведуча  Кореспонденція мами з Ка-
зимиром сповнена турботливих 
настанов, пересторог перед грі-
хом. Як і кожна людина, котра живе  
в матеріальному світі, її син, на дум-
ку мами, має випрацьовувати свою 
посвяту, про яку вона висловлює 
так:

Читець 1  «Благословляю Тебе в Твоїх 
стосунках з Богом і людьми, аби 
Йому був милий і, якщо дозволить, 
корисним слугою. Батькові потіхою 
і гордістю, братам – допомогою, 
кожному – досмертним приятелем, 
в краю прикладом для підвладних  
і вбогих завжди доброю радою, 
потіхою, лагідною і спокійною спра-
ведливістю – для всіх в усьому, ди-
тино люба, ще одним свідченням 
того, що Господь все може в тих, 
хто визнає його ім’я». 
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Читець 2  «Кому Бог дав ясну думку  

і здорову душу в здоровому тілі, 
той має обов’язок, дорога дитино, 
заздалегідь визначити собі в житті 
мету і прагнути до неї всіма сила-
ми, які для цього Йому дав Бог – так 
зроби і ти»… 
«У боротьбі, спокусах, невизначе-
ностях, які Ти зустрінеш, щоб Ти 
пам’ятав завжди, що ми народили-
ся, щоб вмирати, щоб стати свя-
тими. Ми не можемо зробити мен-
ше для Того, хто помер, щоб нас 
зробити святими, як ними стати. 
Треба пройнятися цією правдою…, 
що всі цілі ниці, ближчі, легші є 
фальшиві…»

Читець 1  «Благословляю душу Твою, 
дитино моя, щоб була сильною 
супроти світу, сильною супроти 
всіляких підшептів сатани, витри-
валою в шуканні світла, в набуванні 
добра, в боротьбі зі злом, терпе-
ливою в стражданні, спокійною в 
успіху, покірливою щодо Бога, чис-
тою перед власним сумлінням, пос-
лушною заповідям Божим щодо лю-
дей. Щоб Ти запам’ятав, що Бог не 
жалів Своєї крові, аби нею викупити 
(Тебе) для неба, не жалів ніколи ні-
чого, аби учинити (душу) Твою милі-
шою в його очах – вона не Твоя –  
вона його, Тобі тільки позичена, 
довірена».

Читець 2  На все життя син має не-
сти в собі благословення матері:  
«…пам’ятай про мої слова: оберігай 
душу, розум і серце Твоє від пороху 
земного на дорозі життя, а тому їх 
треба завжди очищати, вдоскона-
лювати і вдосконалювати – вперед 
і вгору!»

Ведучий  Повчання і настанови мами 
справдилися, і саме завдяки тому 

кожен крок Казимира – о. Климентія 
був завжди з Богом, для Бога та людей.

  Слава тій мамі, що народи-
ла, виховала нам, світові і ХХ століт-
тю мудрого, мужнього, духовного 
мужа. Чи не від мами він виніс свою 
молитву: 

  Як мені легко, о Господи, 
жити з Тобою!

  Як мені легко без сумнівів ві-
рити в Тебе.

Ведуча  В подальшому часі свого 
життя зізнається мамі: «Я Вам завдя-
чую, що віднайшов Господа Бога».

  Поки що, все те ще в майбут-
ньому, але це майбутнє вже формує 
душу юнака.

Читець Люблю тебе, люблю всім  
серцем, Боже,

 Як людське серце полюбити може.
 Мені Ти світ і ціль життя дороги,
 І світ, і ціль без них життя убоге.
 Коли заплачу, Ти мене потішиш;
 Коли упаду, з поміччю поспішиш.

Навчиш мене смутному сльози втерти;
Навчиш мене в любові жити вмерти;
Навчиш мене, як зберегти побож-
ність,
А в рухах чемність, в мові осторож-
ність;
Навчиш людей судити обережно,
Прощати всім, як Ти прощав без-
межно,
І ворога приймати все прихильно;
Навчиш трудитись терпеливо  
й пильно,
Слівцем найменшим, думкою одною
Не провинитися перед Тобою.
Під свій покров прийми свою дитину!
Служу Тобі до смерті, до загину.
В Твоїх руках моя спочила доля,
Нехай Твоя свята сповниться воля! 

                               (Василь Щурат)
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Ведуча  9–10 квітня 1881 р. у Кракові, в храмі 

отців Єзуїтів, Казимир вперше при-
ступив до Святих Тайн Покаяння  
і Пресвятої Євхаристії.

 1 вересня 1882 р. розпочав навчання 
в Гімназії Св. Анни у Кракові. У 1887 р.  
вступив до Ягеллонського універси-
тету на відділення права, продовжив 
навчання у Мюнхені та Парижі. Па-
ралельно з юридичними студіями за-
кінчує вищий Інститут лісництва.

Ведучий  16 липня 1892 р. завершив студії  
в Ягеллонському університеті, здо-
бувши ступінь доктора права. Вод-
ночас поглиблював духовне життя, 
намагаючись почути голос Божий, 
відтак визначитися у своїй духовній 
ролі, віднайти місце у світі з іншими, 
не матеріальними «вимірами», тобто 
пізнати знаки монашого покликання.

Ведуча  Мама день і ніч була духовно присут-
ньою біля любого сина, глибоко від-
чувала напружений внутрішній стан 
Казимира, підтримувала його своїми 
молитвами та листами-настановами, 
повними любові, духовної опіки. 

Ведучий  Збереглася багата кореспонденція 
між мамою і сином, де чітко визна-
чена внутрішня боротьба Казимира 
на складній дорозі вибору монашого 
покликання.

Тихо звучить «Алилуя».

«Освячуватися навчаючись, 
навчитись пізнавати світ і людей, 
люблячи їх, і любити їх, пізнаючи 
все краще і краще, щоб в один пре-
красний день полюбити їх як слід, 
допомагати їм своєю любов’ю. У цю 
хвилину воля Господа є, щоб ти під-
корив свій розум, Твоє серце, Твою 
душу усім справам, які можуть, як 
гімнастика, розвивати Твої сили 

(…). Наука є ніщо – вчися піднятись 
і любити людей по-Божому, а не по-
своєму – то найважливіше для кож-
ного, а для Тебе зокрема».

  Цю красу віри мама закладає синові, 
він сприймає її всім своїм серцем, 
всією душею і збереже до останньо-
го подиху. Зрештою, будити її буде 
в кожному, з ким зустрічатиметься  
в житті.

Ведуча  З юнацьких років Казимир був ініціа-
тором різноманітних студентських, 
громадських, релігійних починань. 
Його шанували і любили у товари-
стві, завжди був урівноважений. Ви-
сокий – як усі Шептицькі, пристойний; 
дуже інтелігентний та ерудований, 
він виніс із дому серйозні зацікавлен-
ня та високу культуру. Всюди вносив 
веселість, а сміх його передавався 
іншим. Люб’язним та ввічливим був 
до всіх.

Ведучий  Після завершення навчання Кази-
мир допомагав татові у керуванні 
родинним господарством. У стосун-
ках з підлеглими виявив себе роз-
важливим, педантичним. Але ніяк не 
знімало це для Казимира проблему 
вибору ним свого покликання. Мама 
зауважує, що ті роки не були легкими 
для сина. Господь дає йому «пізнати 
так рано хрест, що спонукає до ба-
жання йти все вище…»

Ведуча  Добрим порадником у духовному 
становленні Казимира все ж зали-
шалася мама, що підтримувала муд-
рими християнськими настановами. 
Коли мама занедужала, він опіку-
вався нею, присвячував їй багато 
часу, часто супроводжував у поїзд-
ках на лікування до Італії (міста Гріс, 
Ловрано, Нерві). У своїх листах мама 
зізнається: «Скільки Твоє серце про-
лило на мене любові й турбот…» 
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Ті надзвичайно щирі, теплі, глибокі, 
довірливі стосунки сина з мамою 
обірвала її смерть у квітні 1904 р. 
Казимир тяжко пережив цю втрату. 
Після похорону тривалий час хворів. 
Написані листи дорогою людиною, 
сповнені хвилюючих повчань, гли-
боких думок, співпереживань, неод-
норазово підтримували його в час 
різних випробувань.

Читець  «Тепер вона є ближче до кожного з 
нас. Де б не були (…). Матусько моя! 
Поміж тими дорогими пам’ятками, 
що залишилися по Тобі, однією з 
найдорожчих є образок, на котрому 
зображено Господа Ісуса, який си-
дить, тримаючи на правому плечі 
важкий і великий хрест. На образоч-
ку є напис Твоєю рукою: «Його єди-
ного чуй, Його єдиного слухай».

 Зі слів Казимира Шептицького.
  Відійшла велика людина, благород-

ного серця, справжня християнка, 
добрий порадник і щирий наставник.

Ведучий  17 вересня 1899 р. у Соборі Св. 
Юра Казимир разом із родиною бере 
участь в церемонії хіротонії в єпис-
копський сан брата Романа – отця 
Андрея, а 24 вересня – в урочисто-
стях інтронізації Владики Андрея на 
Єпископа Станіславівського. У січні 
1901 р. займався організацією уро-
чистої інтронізації Митрополита Ан-
дрея у Львові, в Соборі Св. Юра.

Ведуча  В 1900 р. Казимира Шептицького 
обрано депутатом до австрійського 
парламенту, а згодом кандидатом до 
Державної Ради. Виступи молодого 
доктора права на теми соціальної 
політики підносять його авторитет 
і популярність. Також він є головою 
Галицького лісничого товариства, 
співавтором «Загального австрій- 
ського закону про ліси», автором пра-

ць з сільського господарства. Отже, 
перед Казимиром відкривається 
стрімка блискуча політична кар’єра. 

Ведучий  Зважмо на велику популярність цієї 
особистості. Походження із двох 
графських родів. Природні таланти: 
інтелектуальні, артистичні, фізичні… 
Уроки в художника Свободи засвід-
чили його художній хист. З юнацьких 
років зарекомендував себе як здіб-
ний журналіст та авторитетний про-
відник студентських, громадських 
та релігійних ініціатив. Вищу освіту 
здобув у найвизначніших наукових 
центрах Європи. У 23 роки здобув 
титул Доктора права. В австрійсько-
му парламенті його розглядають як 
перспективну зірку громадсько-полі-
тичного життя та визначного юриста. 
Був завжди бажаним гостем світ- 
ських аристократичних салонів. Лег-
ко міг заволодіти ним блиск спокус 
світського, кар’єрного життя. Проте 
Казимир все більше утверджується 
в моральній чесноті, у протилежному 
до гордості – смиренні.

Ведуча  Після розпуску австрійського пар-
ламенту, 1907 р., Казимир зали-
шив політичну діяльність і зайнявся 
керуванням родинного господар-
ства, а також своїм фільварком1  
у Дев’ятниках, де для селян, като-
ликів східного обряду побудував 
муровану Церкву. Господарем він 
був настільки пильним, що його пе-
дантичність, розважливість, органі-
заторські здібності викликали подив 
не лише серед мирян, а й згодом при 
веденні монастирського господарс-
тва. Селяни дуже любили свого гра-
фа Казимира. Більше часу приділяв 
спілкуванню з рідними, особливо з 
Митрополитом Андреєм.

Фільварок – ферма, господарство, у ХІV–ХІХ століттях 
панський сільськогосподарський хутір.

1
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Ведучий  Крім господарських справ, «писав і 

збирав різні бібліографічні докумен-
ти, які стосувалися нашої родини 
і справ Греко-Католицької Церк-
ви, не раз дуже старі, писані ще 
старослов’янською мовою. Зібрав 
також гарну бібліотеку літератур-
них творів…» (зі спогадів Яна Шеп-
тицького).

Тихо звучить «Алилуя».

 Рішення піти за голосом Бо-
жим, стати монахом визріває, заново 
переосмислює проблему свого по- 
кликання. Для Казимира воно не 
було легким. 

  «Це, може, найважче, наполягання 
власного серця, власної людської 
любові, що задля власного сумлін-
ня мусить бути вірним Богові, йти 
всупереч волі, бажанням, поглядам, 
не раз ніби і всупереч інтересам 
осіб, дуже близьких і дуже дорогих». 
(Казимир Шептицький).

Ведуча  У 1908 р. відбув подорож з братом –  
Митрополитом Андреєм до Люрду.

  1 жовтня 1911 р., під час святкування 
75-ліття тата, Казимир, попередньо 
заручившись благословенням і під-
тримкою Владик латинського обряду –  
Архієпископа Більчевського (Львів) 
та Єпископа Пельчара (Перемишль), 
повідомив родину про своє рішення 
вступити до монастиря. Згодом тато 
Казимира висловить: «Сорок років 
його я стримував…» 

«Не знаю, в яку хвилину він 
остаточно відкрив своє покликан-
ня, але мені здається, що він му-
сив дуже боротися, страждати  
і шукати перед тим, як прийти до 
впевненості, не кажучи про зовніш-
ні труднощі, які мав побороти». (Зі 
спогадів Марії Ванди Ядвіги, сестри  
Згромадження Францисканок Місіо-
нерок Марії).

Ведучий  Ознайомлення з монашим життям 
відбувалося в монастирі     оо. Бе-
недектинів у Байроні (Німеччина), 
щоб випробувати себе в чернецтві 
латинської традиції. До чернечого 
покликання ставився дуже серйозно.

Ведучий  Через рік перейшов до греко-като-
лицького монастиря студійського 
уставу у Кам’яниці в Боснії, прий-
няв постриг з новим монашим ім’ям 
Св. Климентія Папи і розпочав бо-
гословську освіту в університеті  
у м. Інсбрук разом із Йосипом Сліпим.

Ведучий  28 серпня 1915 р. монах Климентій 
отримав священицьке свячення з 
рук Греко-Католицького Єпископа 
Діонізія Няряді з Крижевець (Хор-
ватія). Перед тією важливою подією 
у листі до свого брата Станислава 
просить про молитву: «Помолися 
за мене до Господа Бога, аби учи-
нив з мене хорошого свого воїна». 
Намагається встановити контакт з 
вивезеним в Росію Митрополитом 
Андреєм.

Читець  Будь святий!
Як я кидав своє село, родину,
І вибирав терпіння шлях тяжкий,
То чув слова: іди, іди, мій сину,
І все роби, щоб ти лиш був святий.
І ті слова мене наскрізь проймили – 
Я все їх чув, мов голос грому у душі.
Вони мене так з Богом з’єдинили,
Що я не жив вже більше для землі.
І ті слова я чую ще і нині:
Іди з Христом – Тобі додасть Він 
сил,
Щоб ти зацвів, мов пальма у пу-
стині,
Щоб ти летів до неба – хоч без крил.
Ах, сину мій, як мав би ти зіпсутись,
То краще вмри отут в моїх очах,
Не дайсь чортам в кайдани зла  
закутись,
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Лиш ревним будь в Його святих ді-
лах.
Щоб я колись хоч втішилась тобою,
Щоб знали всі, що ти мій вірний син.
Ісусе мій, Ти завжди будь зі мною,
Щоб ті слова змінилися у чин.
   (З часопису «Ясна 

путь», Унів, 1936 року Божого)

Ведуча   Завершивши у 1918 р. бо-
гословські навчання в Інсбруку,  
о. Климентій призначений настояте-
лем студійського монастиря у Скни-
лові, неподалік Львова. Через воєнні 
дії монастирський дім у Скнилові був 
зруйнований. Сталося це вночі з 19-
го на 20-те грудня 1918 р. Монаша 
спільнота оселилася в занедбаній 
літній резиденції галицьких митропо-
литів в Уневі2.

На екран висвітлюється проекція Свято- 
успенської Лаври в Уневі.

Ієромонах Климентій свої госпо-
дарські, організаторські, інтелек-
туальні, духовні здібності вкладав 
у розвиток чернечого життя, писав 
повчання та розпорядки, більшість 
з яких залишилася в рукописі. Кіль-
ка повчань видано в журналі «Ясна 
Путь», призначеного для внутріш-
нього користування монахів.

Ведучий   У 20-х роках ХХ ст. Унівсь-
ка Лавра вже стала не лише цент-
ром східної духовності в Галичині, а  
й цілком незалежною господарською 
одиницею. Ченці мали змогу займа-
тися науковою діяльністю, в обителі 
була велика бібліотека з надзвичай-
но цінною літературою. Архімандрит 
Андрей заснував одну з найкращих 
українських наукових бібліотек, яка 
спеціалізувалася на візантійсько-
християнській тематиці.

Ведуча  Лавра також утримувала сироти-
нець, де до 1936 р. 170 юнаків могли 
відчути не лише родинний затишок, а 
й здобути професію. Отець Климен-
тій дбав, щоби кожен зумів розкрити 
свій талант, навчився працювати  
і фахово оволодів своїм ремеслом.

Звучать пісні до Пречистої Матері Божої  
в Уневі («Про Унівську Чудотворну Матір Божу», 
«Маріє, о Діво Свята», «Маріє, любове моя»).

Читець 1   Унівська обитель
Тут тиша і спокій, в молитві потреба,
Тут зболені душі єднаються з небом,
І Матінка Божа з престолу взирає,
Їй щирі прохання й жалі виливаєм.
Тут хочеться бути. Пречистій моли-
тись,
Води пресмачної з джерельця напи-
тись.
Водиця цілюща нам спрагу вгамує
І ласками Божими нас обдарує.
Тут часу немає, він наче спинився,
У соснах високих той час загубився.
Свята ця обитель – коштовна перли-
на
На карті Твоїй, моя рідна Вкраїно.
     

(Марія Ковальчук)

Читець 2   Наприкінці літа 1841 р. Мар-
кіян Шашкевич перебував в Уневі  
і брав участь у Прощі.

Я тут душею одпочив,
Набрався сил із свят-води,
І сам для себе світ вчинив,
Той світ давних пісень збудив.
О, думань пізнє вороття,
Утратив сил не там, не там!
Мить літепла остання грань,
Хмарин осінній сумоспів,
З долин сіянь церковних бань.
А так хотілося б ще жить,
Святити воду, піснь нести
І віру у людей вкріпить,

с. Унів Перемишлянського р-ну на Львівщині.2
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І нез’єдинених звести.
Як полишаю цей куток, – 
Душа немов на шпилях гір!
Вже виспівавсь, як той струмок,
Наспоминавсь, як з вітром бір.
Як мило, Боже, тут мені:
Гортаю фресок древній час,
Далекі спогади сумні,
Хлопчачих літ веселий час.
А серце з див передчуттів,
Мов осінь під кінець життя:
Не прийду більш, хоч би й хотів, – 
Туман на очі наляга.

(«Роздуми поета і священника  
Маркіяна Шашкевича»)

 

Ведуча  У 1926 р. о. Климентія призначено 
Ігуменом Святоуспенської Унівської 
Лаври. 
Визначною подією в житті студит-
ського чернецтва та й Української 
Церкви в 1937 р. було укладення 
Архімандритом Андреєм та Ігуме-
ном Климентієм «Типікону» – правил 
співжиття іноків Студитського Уставу. 
Ця ґрунтовна наукова праця має 957 
статей, посилання, здебільшого на 
твори Св. Отців, монаші конституції, 
монастирські правила, богословські 
та історичні праці.

Ведучий  Восени 1937 р. о. Климентій відвідав 
Рим, де зустрівся із Папою Пієм ХІ 
та отримав благословення для плід-
ного розвитку студійських монасти-
рів. 1939 р. вдруге прибув до Риму, 
щоб від імені хворого Митрополита 
Андрея привітати нового Папу Пія 
ХІІ. Отець Климентій завжди був під-
тримкою і допомогою для Митропо-
лита, особливо в часи недуги.

  Якась дивовижна Божа воля завжди 
штовхає тебе до тих, хто страждає 

(…). А як ти вмієш утішити та укріпи-
ти (…). Кому ж відомо про це краще, 
ніж мені.

  (Із листів митрополита  
Андрея Шептицького)

Ведуча  Ієромонах Климентій займався та-
кож і науковою діяльністю: був чле-
ном Богословського Наукового Това-
риства, читав лекції в Інсбрукському 
університеті, друкував свої праці  
в європейських богословських жур-
налах. Та насамперед він був мона-
хом.

Ведучий  Ігумен Климентій не уникав жодної 
роботи: мив посуд, працював на го-
роді, носив вугілля. Його вбрання 
було зношеним і полатаним; вели-
кі черевики натирали стопи. Келія 
була облаштована дуже скромно. 
Ліжко було пристосоване для спан-
ня сидячи. Вважав, щоб провадити 
духовним життям інших, треба бути 
людиною молитви, аскези3 і праці, 
бути вимогливим до себе та готовим 
прислужитися ближньому.

Читець   Молитва о. Климентія

Господи, дай мені зустріти з ду-
шевним спокоєм усе, що принесе 
мені цей день.
Дай мені цілковито віддатися на 
волю Твою святу.
На всяк час дня цього в усьому 
настав і підтримай мене.
Які б я не дістав вістки сьо-
годні, навчи мене прийняти їх 
із спокійною душею і твердим 
переконанням, що на все Твоя 
свята воля.
У всіх ділах моїх і словах керуй 
думками моїми і почуттями.
У всіх непередбачених випадках 
не дай мені забути, що все Ти 
послав.

Аскеза  (аскетизм) – відречення від радощів земного життя, 
прагнення моральної досконалості.

3
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Навчи мене просто й мудро ста-
витися до всіх людей, нікого не 
ображаючи ні не засмучуючи.
Господи, дай мені силу перенес-
ти втому і всі події цього дня.
Керуй моєю волею і навчи мене 
молитися, вірити, надіятися, 
терпіти, прощати і любити. 
Амінь.

Ведуча  Отець Климентій, допомагаючи не-
дужому Митрополитові Андрею, ви-
конував різну адміністративну робо-
ту. У своєму багатогранному служін-
ні він уникав публічності, намагався 
бути непоміченим, залишаючись  
у тіні Митрополита. 

Ведучий  Початок війни вніс корективи, позна-
чився трагічними подіями. Одна за 
одною приходили сумні звістки про 
загибель або арешт рідних. Першим 
тяжким потрясінням стала трагедія  
в родинному домі у Прилбичах, коли 
27 вересня 1939 року більшовики 
розстріляли брата Леона та його 
дружину. 

Ведуча   У Ротунді Замайській закатований 
Олександр Шептицький (19.06.1940), 
у Катині замордований Андрій Шеп-
тицький, син Леона (квітень 1940), 
арештований і вивезений вглиб Росії 
Ян Шептицький, син Леона (листопад 
1939), арештований та ув’язнений Ян 
Казимир Шептицький, син Олександ-
ра (жовтень 1941).

Ведучий  Лише в липні 1945 р. о. Климентій 
зміг доїхати до Прилбич. Руїни ро-
динного будинку справили на отця 
болюче враження. Все майно, сімей-
ні реліквії, портрети дідів і бабусь, 
мальовані мамою, графинею Со-
фією, архів та бібліотеку знищено, 
все пограбовано.

  Ці трагічні відомості глибоко вразили 
Митрополита Андрея та о. Климентія.

 Щасливих днів заходить сонце,
Надійних мрій не позабути,…
Багаття покручем червоним
Книжки зализує у тернях,
Чужинний регіт в дебрях тоне
І тліють лиця в кінці мерви.
І стогнуть плити під ногами,
Як думи матерів нестерпні…
Та роки затерті з іменами
Ніяк в історії не стерти.

Ведуча  Взимку 1939 р. Митрополит Андрей 
таємно призначив о. Климентія ек-
зархом Росії та Сибіру. Про стан Ук-
раїнської Греко-Католицької Церкви 
в період першої окупації більшови-
ками Митрополит звітував Апостоль-
ському Престолові:

Читець  «Большевицька займанщина, що 
тривала майже два роки, спричи-
нила повну руїну нашого бідного  
й обездоленого народу. Число 
жертв, що їх вивезено, ув’язнено чи 
вбито, дуже велике. Тільки в моїй 
(Львівській) архієпархії їх число до-
ходить до 200 000. В моїй єпархії 
було вбито або померло у в’язниці 
12 священників, а в Перемиській –  
біля 20. Крім того, з моєї єпархії ви-
везено в Сибір  33-ох священників. 
Навіть прості селяни, яких не змог-
ли вивезти чи ув’язнити, сильно по-
терпіли із-за примусових робіт, кон-
фіскації майна, надмірних податків 
та постійних турбувань поліції, що 
на кожному кроці, де тільки могла, 
знущалася з безборонного народу. 
В кількох випадках цілі села були 
переселені з одного місця на інше. 
Та за всі ці переслідування й жертви 
Бог винагородив наш нарід небува-
лим відновленням релігійного жит-
тя. Тепер  церкви й сповідальниці 
завжди переповнені, а навіть між 
молоддю розбудилося завзяття бо-
ронити й зберігати свою віру. Так 
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ото з цього важкого допусту ми 
вийшли душевно очищені й підкріп-
лені у св. Вірі  і за це нехай буде дяка 
Господеві!»

Ведучий  У червні 1940 р. Ігумен Климентій 
пише послання «Посліднє слово»,  
в якому приготовляє монахів до пе-
реслідування.

  Із приходом німецької влади Лав-
ра поступово почала відновлювати 
своє життя: поверталися монахи 
та новіціят, поверталося і  майно. 
Унівська Лавра організувала сироти-
нець для дітей різних національно-
стей, які в часи жорстокості й насил-
ля надто швидко стали дорослими. 
Серед осиротілих дітей українців та 
поляків монахи переховували і дітей 
євреїв.

Ведуча  Під час радянської та німецької 
окупацій ієромонах Климентій пе-
ребував у Львові, на Святоюрській 
горі, піклуючись про недужого брата, 
Митрополита Андрея. Не міг він бути 
байдужим до єврейської трагедії: 
опікувався євреями та захищав від 
нацистів. Серед врятованих – рабин 
Давид Кахане, якого брати Шептиць-
кі переховували у бібліотеці в митро-
поличих палатах.

Ведучий  1 листопада 1944 р. Митрополит 
Андрей помер. Із глибоким сумом 
та болем о. Климентій пережив цю 
втрату разом із усією Церквою.

  «Він був таким добрим, з таким га-
рячим широким серцем, такою з усіх 
оглядів винятковою людиною! Що ж 
робити – воля Божа (…) Смерть для 
нього була визволенням. Він знав 
про те, що смерть уже близько, й 
ще декілька місяців перед тим казав 
декільком особам, що невдовзі пом-
ре. Тепер з неба опікується тими, 
кого любило його серце – а було їх 

так багато! Все більше чути про 
ласки, що їх випрошує для тих, хто 
прохає його заступництва перед 
Богом…» 

(Із листів ієромонаха Климентія)

Ведуча  У 1944 р. Преосвященний Йосиф 
Сліпий (спадкоємець Митрополита 
Андрея) іменував о. Климентія Ар-
хімандритом монахів студійського 
уставу. Того ж року, у грудні, очолив 
делегацію УГКЦ до Москви для пере-
мовин з радянською владою. Однак 
московський уряд мав дещо інший 
погляд і наміри у цих відносинах.

Ведучий  У березні 1945 р. Архімандрит Кли-
ментій, зважаючи на жорстокі пере-
слідування, написав останнє своє 
послання «Пересторога для всіх 
братів-іноків Студійського Уставу», 
нагадуючи монахам та ієромонахам 
про завдання чернечого покликання –  
нести хрест і здобувати святість. 

«Робіть те, що я тут пишу, 
але не жийте, як я, тільки жийте 
краще, з більшою ревністю і само-
зреченням, з гарячішою постійною 
молитвою, з більшою любов’ю до 
Бога і ближнього, а не пожалуєте 
короткого труду. Превеликою на-
городою буде Вам Предобрий Бог, 
вже тут за земського життя. Час 
змагання короткий, а осягнений ус-
піх превеликий. Біжіть не оглядаю-
чись взад, щоб якнайскорше діпняти 
мети. То посліднє моє слово до Вас, 
послухайте мене, а воно Вас дове-
де високо до Самого Бога; мене ж  
нужденного і многогрішного раба Бо-
жого спімніть часом, як ласка, доб-
рим словом молитви».   
(Із послання Архімандрита Климентія)

Ведуча  Отець Климентій часто зустрічався 
зі священниками, підтримував їх, аби 
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проявили мужність до опору новій 
владі щодо насильного переходу на 
православ’я. Також намагався пере-
дати до Риму інформацію про реаль-
ну ситуацію Церкви в Україні. Листи 
перехопила служба НКДБ4, згодом 
вони стануть «складом злочину» під 
час слідства над Архімандритом.

  В роковини смерті митрополита Ан-
дрея о. Климентій пише зі Львова до 
брата Станіслава (01.11.1945 р.):

  «Я залишився тут сам – власне 
сьогодні річниця з дня смерті Мит-
рополита – саме повертаюся зі 
Служби Божої, що правилася в Його 
гробівцю (в св. Юрі), що перетворе-
ний на каплицю. Днями виїжджаю до 
Унева, бо ж влада не бажає, щоб я  
й надалі перебував у Львові… до по-
бачення, але де й коли – здається, 
що швидше на тому світі…

щиро Ваш, о. Климентій».

 
Читець   Сумує Мати Божа нині,
  Сумує проща за синами.
  Так мало вірних у святині,
  Багато ходить поза брами.
     (Б. Гірський) 

  
Дух віків

 Плачуть мури, молотом побиті,
 Зганьблені ікони думи рвуть
 Замість страху в підземельнім ситі
 Долі переродженням живуть.
  Та дорога в Унів як літопис,
  Всіяна молитвами надій,
  Ні дурман невірних не утопить,
  Ні чума тих хвалених подій.
 Ти змагаєш душі у спокою,

Відвертаєш блудність від гріхів,
Хоровою піснею святою
Не втихає в храмі дух віків.
 Не спалила татарва ті мури
 І не з’їли віруси століть,

 Не розбили атеїзму бурі 
Віри нашої прекрасну віть.

       
(Б. Гірський)

Ведучий  Незабаром о. Климентій за наказом 
влади все ж був змушений переїхати 
зі Львова до Унева.

Звучить пісня «Голгофа»  
у виконанні квартету «Явір».

5 червня 1947 р. Архіман-
дрита Климентія заарештовано 
в Унівській Лаврі. Під час обшуку  
в келії знайдено сфабриковану 
листівку антирадянського змісту, яку 
було підкинуто. Так почалася хресна 
дорога отця-Архімандрита Климентія.

Читець 1  Хто знає круті підйоми,
Ходив на високі мости,
Тому, напевно, знайоме
Чуття – боязнь висоти…
Спочатку провалля зяє,
Обрій не має меж
І страшно стояти скраю:
Здається ось-ось упадеш.
А потім зберешся на силі,
Поглянеш спокійно вниз
І все побачиш в тій хвилі –
До найдрібніших рис…
  (Ліна Костенко)

Читець 2  Гомін стих.  
                                                    Я став на краю кону,

Похиливсь у роздумі німім.
І ловлю в далекім відгомоні – 

Що то буде на віку моїм.
Проти мене чорна  

  темінь  ночі –
Тисячі очей в сліпий лорнет.
Якщо тільки можна,  

  Авва, Отче,
Чашу цю від мене відверни.
Я люблю той задум твій не 

  зламний
І я згоден ролю ту нести,
Тільки зараз грають  

  іншу драму,НКДБ –  Народний комісаріат державної безпеки УРСР,  
заснований 12 березня 1941 р.

4
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І мене на цей раз відпусти.
Але все накреслено у слові,
І фінал уже призначив Ти.
Я один крізь фарисейську  

  повінь.
Вік прожить – не ниву перейти.
 («Гамлет», переклад із Пас 

  тернака Є. Сверстюка)

Ведуча  На початку – внутрішня в’язниця 
УМДБ УРСР м. Львова. Основне 
звинувачення – антирадянська про-
паганда та співпраця з Ватиканом. 
«Зрадою Батьківщини» вважали  
і буклет «Пам’ятка з Унева», вида-
ний 1937 р., в якому записано про те, 
що більшовики намагаються зруйну-
вати в людей віру в Бога. Коли після 
винесеного звинувачення – «анти-
радянська діяльність», Архімандри-
та Климентія запитали, чи він пого- 
джується, відповів відразу: «З вису-
неними звинуваченнями я не пого-
джуюся. Я – монах, жодної політич-
ної діяльності я не провадив».

Ведучий 27 червня 1947 р., згідно з розпоря-
дженням заступника міністра Держ-
безпеки УРСР Єсипенка, о. Климен-
тія переведено в Київ до внутрішньої 
в’язниці МДБ. Саме тут найбільше 
знущалися над 78-літнім старцем. 
Про це свідчать виклики на допити, 
які зберігаються в особистій справі.

  У Київській в’язниці отець благо-
словляв своїх співкамерників на дов-
гий і невідомий шлях, який неодмін-
но приведе до воскресіння Церкви 
та України. Його свідчення Христа 
аж до смерті, глибока віра і молитва 
врятували не одну душу і привели до 
воскреслої радості.

Ведуча  Допити, шантаж, залякування, пе-
реведення з одного місця на інше. 
Отець Климентій все терпеливо зно-
сив, не припиняючи ні молитви, ні 

посту. Став духовним наставником 
для ув’язнених. Відкрив їм глибо-
кий зміст віри, любов і мир у душі та 
незнаний світ молитви. Віру будив  
у кожному, з ким зустрічався в житті,  
і сам зберігав її до останнього по-
диху. Молитвами, суворою зосере-
дженістю, постами відганяв страх, 
нечисть, навчився долати хворобу.

  «Для мене тюремна камера – це 
монаша келія. Живу так, як жив би 
в монастирі. Тішуся тим, що можу 
багато молитися, що можу все те 
переносити та жертвувати себе 
Господу Богу… Думаю, що ми є ос-
танні жертви, що Господь все ско-
ро перемінить на краще. І то тому, 
що нічого не діється без Божої волі, 
і Пречиста Діва Марія та наші святі 
заступники поможуть нам».

(Зі спогадів отця Йосифа Кладочного)
Читець 1  «Постать Архімандрита справила 

на мене глибоке враження. Так мусі-
ли виглядати перші Мученики та Іс-
повідники в римських тюрмах. Його 
героїчне поведення серед нелюд-сь-
ких обставин, його спокій і переко-
нання, що він іде Божою дорогою, –   
я це відчував,  –  і робило вражіння 
навіть на тих, які його мучили. Його 
підчинення волі Божій – Дух Жертви –  
завдяки чому він почував себе вищим 
від того всього тюремного бру-
ду, що мало на ціли його зломити. 
Його окружала ауреоля святости». 
(Зі спогадів отця Йосифа Кладочного)

Читець 2  «Спостерігаючи щоденно за по-
ведінкою отця-Архімандрита Кли-
ментія, за його справжньою по-
святою Богові, незаперечною від-
даністю вірі своїх предків, любов’ю 
до свого знедоленого народу, я 
міркував собі, що такі люди повинні 
бути зачислені в список тих бага-
тьох Мучеників, Великомучеників, 
святих, якими заповнений наш ка-
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лендар. Вже тоді я розумів, що мав 
щастя спілкуватися зі святою лю-
диною».

(Роман Новосад, в’язень сталінських таборів)
Ведучий  Через деякий час після оголо-

шення вироку, 10 квітня 1948 р.,  
о. Климентія переведено в Москву, 
а далі – у Володимир над Клязьмою 
до так званого «Володимирівського 
централа», де перебували найбільш 
«небезпечні» для радянської влади 
«злочинці». Через критичний стан 
здоров’я Архімандрит Климентій 
довший час перебував у медичному 
корпусі.

Ведуча  25 лютого 1950 р. відділом «А» МДБ 
СРСР наказано 81-літнього в’язня 
о. Климентія відправити до тюрми  
у м. Верхньо-Уральськ Челябінської 
області. Невідомо з яких причин цей 
наказ не було виконано.

Ведучий  Після тяжких поневірянь 1 травня 
1951 р. Архімандрит Климентій віді-
йшов до Господа. Похований на місь-
кому кладовищі поряд із в’язницею 3 
травня о 3-й годині ночі, щоб ніхто 
не бачив, без жодних позначок чи 
пам’ятних написів. Могила ще не від-
найдена.

Ведуча  1991 року Прокуратура УРСР по-
смертно реабілітувала Архімандри-
та Климентія Шептицького. Цей факт 
свідчить про те, що він був невинним 
і прийняв тортури лише тому, що на-
лежав до Греко-Католицької Церкви  
і був Архімандритом.

Ведучий  У 1996 р. Інститут пам’яті мучеників і 
героїв Голокосту, Яд Вашем у Єруса-
лимі, за порятунок євреїв у часи вій-
ни, вписав його ім’я до «Праведників 
народів світу».

Ведуча  У жовтні 2010 р. на Володимирсько-
му кладовищі встановлено пам’ятний 
хрест, виготовлений із теребов-

лянського червоного каменю, який 
привезли монахи Святоуспенської 
Унівської Лаври.

  27 червня 2001 р. у Львові Блажен-
ний Папа Іван Павло ІІ причислив 
ієрм. Климентія до лику Блаженних.

Ведучий  Блаженний священномученик Кли-
ментій в монаших обітах, у молитві 
та праці ніс за Ісусом Хрест і здобу-
вав святість.

Ведуча  Своїм багатогранним життям і муче-
ницькою смертю засвідчив, що жит-
тя людини має зміст лише тоді, коли 
воно пов’язане з Христом.

Ведучий  «Іти все вище», не зважаючи на 
труднощі, наперекір їм, отець-Архі-
мандрит Климентій довів сповна.

Читець 1  Така віра – Божий Дар.
  Таке свідчення – плід зрілої віри.
  Таку віру треба вистраждати.

Читець 2  Це таїнство терпінь і велич Вос-
кресіння

  Повторюється все в історії віків,
  Жорстокість, зрада, гнів і Божий дар 

спасіння
  Сплітаються в одне і в драмі наших 

днів. 

Всі учасники заходу виконують «Блаженні» 
і «Молитву за Україну», муз. М. Лисенка.

Марта Грицик,
провідний методист 

з питань етичного та християнського виховання 



СЦЕНАРІЇ

2019, № 1-2 (82-83)
культурно-просвітницький вісник

55

У фойє Народного дому розгорнуто вистав-
ки: книжкова, народних умільців, світлин під загаль-
ною назвою «Щоб мати майбутнє – пам’ятаймо 
про минуле».

Оформлення сцени: портрет і дати життя 
(1639–1709), атрибути національної символіки.

Справа від сцени – напис: «А за віру хоч  
умріте.  І вольність нашу захистіть!» (Іван Мазепа)

До проведення заходу залучені: ведучі (юнак  
і дівчина в українському національному строї), 
майстри художнього читання, учасники вокально-
го ансамблю.

Використовується екран для демонстрації 
тематичних світлин та відео.

Розпочинається вечір музичним твором «Ро-
димий краю, село родиме» (муз. Віктора Матюка, 
сл. Ісидора Мидловського).

На екран, відповідно до тексту, проекту-
ються відеокадри.
Читець 1: Уже вкотре ми повертаємося до іс-

торії своєї Батьківщини, знайомимо-
ся з величними іменами, визначними 
пам’ятками, подіями.

  Про народ можна розмірковувати і з 
того, як він зберігає пам’ять і розуміє 
своє минуле. За висловом Максима 
Рильського, «безпам’ятство – страш-
на хвороба, що вражає не тіло –  
душу».

  Втративши незалежність і волю, наші 
прадіди все ж намагалися в скрутних 
умовах, здебільшого в монастирях, 
охороняти літописи: Київський, Га-
лицько-Волинський, Величка, Само-
видця, Грабянки, згодом – історію 

Русів, історичні пісні та думи, щоби 
зберегти їх для майбутніх поколінь.

  Українська історія – «безупинний, 
безперервний ряд повстань, війн, 
пожарищ, Голодоморів, військових 
переворотів, інтриг, сварок, підкопу-
вання». Так свого часу висловився 
Володимир Винниченко. Із цим важ-
ко сперечатися, адже, будучи роз-
ташованою між двох світових потуг, 
Україна постійно ставала об’єктом їх 
нападів.
ХVІІ століття в історії України було 
чи не найбурхливішим. Для України 
переломною добою стала Хмель-
ниччина (ця назва побутувала серед 
народу), тобто Національно-виз-
вольна війна під проводом Богдана 
Хмельницького. Саме вона кар-
динально змінила історичну долю 
українського народу після кількох 
століть підневільного, бездержав-
ного існування, вивела його на етап 
розвитку української національної 
ідеї, побудови самостійної держави. 
Провідну роль у політичному вимірі 
того часу займало українське козац-
тво. На героїці визвольних змагань 
цієї доби виховувалося не одне 
покоління українських пат-
ріотів. Слово «козак» надовго 
вкарбувалося в народну пам’ять 
як синонім українського лицаря, 
захисника своєї Вітчизни.

ІВАН МАЗЕПА – ГЕТЬМАН УКРАЇНИ, 
ПОКРОВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ,  

КУЛЬТУРНИй ДІЯч, МЕЦЕНАТ
(сценарій просвітницького заходу про життя  

і діяльність Івана Мазепи)  
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 За таких обставин на перший план 

виступали постаті князів, гетьманів, 
політичних, культурних, церковних 
діячів та інших лідерів, що брали на 
себе відповідальність за подальшу 
долю країни. 

                    Одним із історичних діячів доби 
Гетьманщини був гетьман Іван Сте-
панович Мазепа-Колединський.

  Тож запрошуємо до знайомства з 
історичною, знаковою особистістю –  
українським гетьманом Іваном Сте-
пановичем Мазепою.

Ведучий: Ім’я українського гетьмана Івана Ма-
зепи відоме кожному громадянину 
України, адже його портрет зображе-
но на десятигривневій банкноті.

Ведуча: Це знакова особистість не лише для 
України, а й для світової історії. В іс-
торію він увійшов як один із видатних 
політичних діячів України, на долю 
якого випали тяжкі випробування  
в час, коли було знищено майже всі 
політичні й культурні здобутки ук-
раїнського народу.

Ведучий: Ім’я гетьмана впродовж трьох століть 
на устах як його прихильників, так  
і ворогів. До сьогодні це ім’я перебу-
ває у списку тих, кого Російська імпе-
рія нещадно таврувала, а діяльність 
його фальсифікувала з особливим 
цинізмом.

Ведуча: Пам’ять про гетьмана свідомо ви-
нищувалася. За наказом Петра І по 
всій Україні відбувалися арешти при-
бічників, однодумців Івана Мазепи. 
12 листопада 1708 року за наказом 
Петра І в Глухівському соборі Свя-
тої Трійці, в присутності царя, росій- 
ських можновладців, новообраного 
українського гетьмана Івана Ско-
ропадського та інших відомих осіб 
відбулася церемонія проголошення 
церковної анафеми.  10 липня 1918 
року анафему було знято, проте  
в період радянської окупації України 
знову відновлено те саме ставлення 
до гетьмана.

Ведучий: «Запроданець», «Зрадник», 
«Кривоприсяжник», «Юда» – так на-

зиває Івана Мазепу російська інте-
лектуальна думка і в наш час. Не до-
годив гетьман тим, що боронив само-
стійність Української козацької дер- 
жави – Гетьманщини, намагаючись 
визволити свою Батьківщину з-під 
московського ярма. За його гетьма-
нування і завдяки своїм талантам 
Іван Мазепа зумів стримати Росію  
у нещадному нищенні української дер- 
жавності.

Ведуча: За освіченістю, загальною культу-
рою з Іваном Мазепою не міг зрівня-
тися ні російський цар, ні будь-хто з 
російської еліти. Український гетьман 
вільно володів вісьмома мовами: 
польською, російською, латинською, 
грецькою, італійською, французькою, 
німецькою, татарською. Любив музи-
ку і добре на ній знався, підтримував 
матеріально музикантів і співаків. 
Сам грав на торбані – різновиді коб-
зи, популярній у тогочасній Європі. 
Багато читав, упродовж життя збирав 
книги, рукописи, мав велику бібліоте-
ку в Батуринській резиденції, з якої 
подарував Переяславській єпархії 
унікальну пам’ятку – Пересопниць-
ке Євангеліє ХVІ ст., на якому тепер 
присягають Президенти України.  
У своєму щоденнику Пилип Орлик 
записав: «Незабутня для мене і досі 
величезна бібліотека Івана Мазепи. 
Дорогоцінні оправи з гетьманським 
гербом, найкращі київські видання, 
німецькі, латинські, інкунабули, бага-
тоілюстровані стародавні рукописи. 
Не без зітхання згадую в теперішній 
моїй мізерії всі ці книжкові багатства, 
рівних яким не було на Україні». На 
жаль, у 1708 році бібліотеку спалили 
московські загарбники, що заволоді-
ли Батурином. Хтозна, які ще скарби 
духовної культури згоріли у цій по-
жежі, влаштованій російським військом.

      На екрані подаються розміри 
пожертв церковним інститу-
ціям, зокрема, монастирям, що 
офірував гетьман в різні роки 
свого правління.
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Ведучий: Гетьман добре знав античну і серед-

ньовічну літературу. Він автор низки 
філософських дум і пісень. Цікавився 
мистецтвом, колекціонував зброю. 
Був щедрим меценатом і покрови-
телем Православної Церкви і мона-
стирів. Видав низку універсалів, які 
підтверджували або надавали нові 
маєтності монастирям. Підраховано, 
що на кошти гетьмана збудовано, 
відновлено та реставровано близь-
ко 40 православних святинь, серед 
яких Києво-Печерська та Софіївська 
лаври, Межигірський, Кирилівський, 
Пустинно-Миколаївський, Братський 
Богоявленський та Михайлівський 
Золотоверхий монастирі у Києві. 
Виділяв кошти на будівництво й ут-
римання храмів у Полтаві, Чернігові, 
Білій Церкві, Лубнах, Глухові, Пере-
яславі, Ніжині, Прилуках, Батурині та 
інших містах України. Офірував гроші 
на церкви, церковні книги, прикраси 
не лише в Україні, а й за її межами. 
Зокрема, видано Євангеліє араб-
ською мовою, яке і в нинішній час 
зберігається в м. Алеппо (Сирія). 

Ведуча:  У Соборі Воскресіння при Гробі Господ-
ньому в Єрусалимі під час урочистих 
молебнів зберігається та викорис-
товується дорогоцінний антимінс, а 
також виготовлена з чистого золота 
чаша, лампа та срібний вівтар.

                   За свідченнями учасників тих подій, 
на розвиток православ’я в Малій Азії 
гетьман офірував 30 000 дукатів, що 
було на той час чималою сумою.

                    Професор Михайло Грушевський  
в «Історії України» писав: «Як україн-
ська церква, так багато ним обдаро-
вана, – мусіла за царськими наказами 
його проклинати, відректися від ньо-
го, і всякі пам’ятки по Мазепі нищено, 
затирано всяку пам’ять по нім – ще 
й тепер вся Україна повна тих різ-
них пам’яток небувалої гетьманської 
щедрости для церкви і всього того, 
що в ті часи підходило під розуміння 
української культури».

 Діяння Івана Мазепи були для Украї-
ни настільки величними, що визнач-
ний філософ Феофан Прокопович 
навіть порівнював гетьмана з київ-
ським князем Володимиром Хрести-
телем. 

Ведучий: Варто зазначити, що життя та політична 
діяльність Івана Мазепи перебували 
в полі зору не лише його найближ-
чого оточення, а й широкої громад-
ськості – простих людей, літописців, 
політичних діячів, дипломатів, корес-
пондентів вітчизняних і зарубіжних 
газет. Ще за життя цю непересічну 
особистість супроводжували леген-
дарні перекази щодо окремих яскра-
вих сторінок його біографії. Про ньо-
го, як українського гетьмана, написа-
но чимало літературних, музичних 
творів, поем, наукових праць. 
Серед основних жанрів мистец-
тва сцени, які розкривають образ       
гетьмана Івана Мазепи, є драми, 
трагедії, пантоміми.
Український кінематограф предста-
вив глядацькій аудиторії фільми, 
зміст яких в художньому осмисленні 
висвітлює політико-історичні реалії 
кінця ХVІІ – початку XVIII століть,  
у межах яких були різні періоди 
співіснування, зокрема українсько-
російських стосунків (від військового 
союзу і політичної залежності до кон-
фронтації та війни). 

Ведуча: Гетьман Іван Мазепа, як національний герой 
України, своєю особистістю привер-
нув увагу великих світових геніїв: 
французького просвітителя Воль-
тера, англійського поета Джорджа 
Гордона Байрона, російського пое-
та Олександра Пушкіна, польського 
письменника Юліуша Словацького, 
французького поета Віктора Гюго, 
угорського композитора Ференца 
Ліста. Багато інших митців світового 
рівня також присвятили свої твори 
Великому Українцю.
Композитор Петро Чайковський опе-
рою «Мазепа» змушував москов- 
ських царів слухати зі сцени героїчні 
заяви гетьмана Івана Мазепи, що Ук-
раїна – самостійна держава.
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Ведучий: Ежен Мелькіор де Вогюе, відомий фран-

цузький дипломат, академік у своєму 
трактаті «Мазепа – легенда й історія» 
писав: «Мазепа сам персоніфікує 
всю велику країну, Україну, її істо-
ричний народ, козацький народ. О, 
так! Україна, край Мазепи…»

Вольтер писав: «Козаки по-
важали його за бистроту розуму. Ця 
повага, яка збільшувалася щоденно, 
спонукала царя іменувати його кня-
зем України… Це була людина, не-
зважаючи на похилий вік, працьови-
та і підприємлива…»

Чимало художніх творів, при-
свячених гетьману, є і в українській 
літературі. Ім’я гетьмана Івана Ма-
зепи широко висвітлено в художніх 
полотнах і на сторінках вітчизняної 
історії.

У запису звучить пісня-
гімн Українських січових стріль-
ців «Ой у лузі червона калина 
похилилася» (українська народна 
пісня авторського походження).
Ведуча: Цьогоріч виповнюється 332 
роки з часу, як 25 липня 1687 року, 
після арешту гетьмана Івана Самой-
ловича в Козачій Діброві, біля річки 
Коломак, козацькою військовою ра-
дою гетьманом Лівобережної Украї-
ни обрано Івана Мазепу. Володарем 
козацької України стала людина, 
котра поклала своє ім’я на розвиток 
подальшої історії українського народу.

Божою Волею цю знакову 
особистість обдаровано всіма дара-
ми щедрості, святості, гідності, яких 
вимагало це високе призвання.

Героїчна спроба гетьмана 
здобути незалежність, відстояти на-
ціональні права, забезпечити тери-
торіальну цілісність України, перш 
за все від Московщини, влади Речі 
Посполитої, закінчилася поразкою. З 
того часу доля гетьмана стала тра-
гічною і фатальною.
Ведучий: Навряд чи у вітчизняній 
історії можна віднайти особистість, 
яку б так лаяли, принижували, про-
клинали, а водночас прославляли, 
героїзували, як гетьмана Івана Ма-
зепу. Народна приповідка підказує, 
що велике можна побачити лише на 
відстані.

Я Україну не забуду, 
             Вона для мене як зоря! 
Ці слова були своєрідним девізом  
у життєвих випробуваннях для цієї 
величної особистості.

Ведуча: Життя українського гетьмана бурхливе, багато-
гранне, сповнене злетів, досягнень, 
перешкод, поразок. Неодноразово 
він був на межі між життям і смер-
тю, долав усі життєві випробування, 
чимало поклав на терези мінливої 
долі. 
Доля завжди випробовує людину. 
Випробовувала вона й Івана Мазепу. 
Щедро відміряла гетьману против-
ників і ворогів, що до останніх днів 
посягали на його життя.

Читець 2 (з-за куліс): 
Доля … Доля… 
Як дивно оре історичний плуг! 
Які скарби були – були і зникли! 
В житті є обставини – жорстокі  
і безпутні, 
Є такі, як весни… І такі, як шквали! 
А є теж безсмертні й ніким неза-
бутні, 
такі, що їх Вічність – молотом 
кувала!

Ведучий: Іван Степанович Мазепа народився 20 
березня 1632 року (історичні довід-
ки подають також інші дати – 1629, 
1634 роки) на хуторі Кам’янець (те-
пер село Мазепинці Білоцерківського 
району Київської області) у сім’ї Ада-
ма-Степана Мазепи-Колединського 
та Марії Мокієвської. Родина май-
бутнього гетьмана була освіченою  
і заможною. Тато – старшина гетьма-
на Богдана Хмельницького. Мама –  
представниця відомої шляхетської 
родини з Білоцерківщини, відіграва-
ла помітну роль у громадському та 
релігійному житті України того часу. 
Після смерті чоловіка прийняла чер-
нечий постриг з ім’ям Марія, а згодом 
схиму з ім’ям Магдалина.

У 1686 році обрана ігуменею 
Києво-Печерського Вознесенсько-
го монастиря. До кінця життя Марія 
Магдалина залишалась вірним рад-
ником свого сина, а в майбутньому –  
гетьмана.

З історичних джерел відомо, 
що в родині була і донька.
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Ведуча: Початкову освіту Іван Мазепа здобув в до-

машніх умовах. Цьому сприяла ос-
віченість його матері, яка відіграла 
важливу роль у формуванні світогля-
ду сина. Мама добре знала науку, що 
побутувала серед народу: «Людина 
починається з дитинства». З юних 
літ Іван вивчав козацьке ремесло  
і його науку. Вправно їздив верхи, 
володів шаблею.

Дитячі роки майбутнього 
гетьмана України припали на час 
зародження та розвитку Визвольної 
війни українського народу проти Речі 
Посполитої. Юнак був свідком бага-
тьох подій, що відбувалися у 40–50-х 
роках XVII ст. в Україні: походи військ 
гетьмана Богдана Хмельницького, 
їхні перемоги та поразки; відновлен-
ня влади Польщі на Правобережжі 
та інші.

Ведучий: Навчався, як і більшість представників ко-
зацької старшини, в Києво-Моги-
лянській академії, де оволодів ос-
новами граматики, математики, 
астрономії, музики, познайомився 
з класичними творами. Вчителями 
його були відомі особистості того 
часу – Лазар Баранович, Іоаникій 
Галятовський, Інокентій Ґізель, Фео-
фан Прокопович, Димитрій Туптало 
та інші, що сприяли формуванню 
всебічного світогляду майбутнього 
політичного і державного діяча.

Після завершення навчан-
ня у Києві Іван Мазепа навчається  
в єзуїтській школі у Варшаві. Протя-
гом року вивчає філософію, доско-
нало опановує поетику і риторику 
на одному із курсів Ягеллонського 
університету. У січні 1649 року був 
серед студентів, які вітали гетьмана 
Богдана Хмельницького, що урочис-
то прибув до Києва після перемоги в 
битві з поляками.

Ведуча: Згідно з тогочасною традицією, окрім світ
ського навчання українська молодь 
прагнула отримати певну військову 
освіту. Більшість з них здобувала вій-
ськовий вишкіл на Запорозькій Січі. 
Інші, за кошти батьків, навчались за 
кордоном. Іван Мазепа у 1657 році 
на кошти мецената Ягеллонського 
університету магната Новодворсько-

го був відправлений на науку до Гол-
ландії, в містечко Девентер, а згодом 
до Італії, Німеччини, Франції. Вивчав 
популярні на той час артилерійську 
та інженерну справи.

Освіта, здобута в Київському 
колегіумі та в університетських цент-
рах західноєвропейських країн, дала 
йому можливість вільно розмовляти 
латинською, італійською, польською, 
татарською, російською, французь-
кою, німецькою та грецькою мовами.

Ведучий: По закінченні навчання, для доповнення 
лицарського і шляхетного знання, 
київський єпископ Станіслав Ле-
щинський поручив Івана Мазепу на 
службу польському королю Якову ІІ 
Казимиру. Спритний юнак з аристо-
кратичними манерами був призначе-
ний пажем та повіреним польського 
короля.
Там, у далекім зор огні 
Все ходять лицарі ясні, 
Мов рух меча, метке їх слово. 
І паж між ними чорнобривий, 
Мов тінь легким блукає кроком, 
Такий стрункий і одинокий.

Блискуча освіта, природний 
розум, особиста привабливість від-
крили Іванові Мазепі двері багатьох 
аристократичних родин Польщі. Як 
королівський придворний, неодно-
разово виконував важливі політичні 
доручення Яна ІІ Казимира, підтри-
мував зв’язки з українськими гетьма-
нами, польськими магнатами, впли-
вовою шляхтою.

Ведуча: Нова сторінка біографії майбутнього гетьмана 
відкривається з 1663 року. Іван Ма-
зепа залишив службу при королів- 
ському дворі. Основною необхідні-
стю цього вчинку стало погіршення 
стану здоров’я його батька та про-
вадження родинних справ у власно-
му маєтку в Білій Церкві.

Смерть тата для Івана Мазе-
пи стала важкою втратою. У спадщи-
ну він отримав «уряд Чернігівського 
підчашого». У 1668 році одружився. 
За дружину обрав вдову Ганну Фрид-
рикевичеву, доньку білоцерківського 
полковника Семена Половця. Дружи-
на займалась виключно родинними 
та господарськими справами, була 
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осторонь державно-політичного жит-
тя. Шлюб Івана та Ганни тривав 34 
роки, до смерті Ганни. Є відомості, 
що подружжя мало доньку, яка в ди-
тинстві померла.

Ведучий: Після перебування в родинному маєтку
Іван Мазепа відбув на службу до 
гетьмана Петра Дорошенка, був 
генеральним писарем. Згодом пе-
рейшов до гетьмана Лівобережної 
України Івана Самойловича. З того 
часу розпочалося його стрімке схо-
дження на вершину військового і дер- 
жавотворчого управління.

Повернемося в історичну 
добу України за правління гетьмана 
Мазепи. Перед нами постає чітка 
програма дій щодо України цього та-
лановитого діяча.

Читець 1: З кінця 70-х років XVII століття
центр українського політичного жит-
тя зосереджується на Лівобережній 
частині України. Основні загально-
політичні рішення в той час цілкови-
то залежали від зовнішньополітичної 
орієнтації, диктувалися конкретними 
ситуаціями і вчинками москвинів, 
шведського королівства, влади Речі 
Посполитої.

Чи міг Іван Мазепа на почат-
ках своєї діяльності на посаді гетьма-
на передбачити, що вона буде бага-
тою на прийняття ним радикальних 
рішень, на відповідальні дії, напов-
нена підступними діями своїх і со-
юзників, своєрідною школою великої 
політики, інтриг та боротьби, що зро-
били з нього людину, яка не довіря-
ла практично нікому, водночас вміла 
вести справи так, як цього не вмів 
жоден інший: розумно та кмітливо. 
Чи можна його за це засуджувати? 
Чи сказати, що був хитрим? Будучи 
політиком в середовищі недовіри, 
постійних доносів, що могли варту-
вати життя, чи можна бути чесним 
і відкритим з іншими? Мабуть, що  
і гетьман Іван Мазепа не міг. Та го-
ловні перипетії долі гетьмана лише 
починалися.
 Плата за булаву була не грошима, а 
статтями договору, що складався з 22 

пунктів, згідно з якими Україну дозво-
лено використовувати для власних 
цілей Москви і особистою присягою 
на вірність цареві. Отже, український 
гетьман, за розрахунками царя, мав 
стати слухняним знаряддям у його 
руках і руках урядників.

Ведуча: Без сумніву, гетьман Іван Мазепа був від
даним патріотом України, прагнув 
здобути волю і утвердити незалежну 
державу, а тому не міг зраджувати 
своїй батьківщині, «матці милій», 
про що стверджували століттями не-
други.

Зрадник ніколи, за жодних 
обставин не висловить жалю, ні лю-
бові до батьківщини та її захисників!

Ведучий: Острівець свободи – українська козацько-
гетьманська держава, названа на-
родом Гетьманщиною, здавна була 
ласим шматочком для Москви. 
Царський уряд почав відкрито го-
тувати її ліквідацію. Цар Петро І та 
його оточення все менше зважали 
на Україну. Звичними стали грабун-
ки, часті випадки насильства, сва-
волі щодо українського населення з 
боку російських військових. Колоні-
заційна політика російського царату 
вела до цілковитого знищення са-
мостійності, національної культури, 
структури церкви, свідомого фізич-
ного винищення людей. Особливе 
збентеження викликали в Івана Ма-
зепи слова, сказані князем Олексан-
дром Меншиковим на званому обіді  
у гетьмана (липень 1706 р.) про на-
мір царя «старшину всю вибрати, 
міста під свою область забрати і воє-
вод чи губернаторів у них поставити, 
а якби козаки противились – за Волгу 
перегнати й своїми людьми обсади-
ти Україну».

Доречні тут слова Великого 
Пророка: «Горе тим, що зло добром 
звуть, а добро – злом, що з пітьми 
роблять світло, а зо світла – пітьму, 
що гірке роблять солодким, а солод-
ке – гірким» (Іс. 5.20).

Ведуча: Грабіжницькі прагнення Московщини щодо 
України, злиденне становище рядо-
вого козацтва, що тисячами гинуло 
далеко від рідної землі у військових 
походах, на будівництвах, виснаж-



СЦЕНАРІЇ

2019, № 1-2 (82-83)
культурно-просвітницький вісник

61
ливих роботах на користь ворога, 
та інші численні підступні факти, 
заподіяні недругами, не могли не 
спонукати уряд Гетьманщини до не-
обхідності змінити політичну орієнта-
цію держави.

Читець 2: 
Селяни й міщани! 
Козацькі дружини 
В чужу сторононьку 
Ідуть з України 
Кудись в Московщину!.. 
Ідуть не за брата, 
Ідуть воювати 
За лютого ката. 
Голівку складати!
Читець 1: 
Немов павук, снує московський цар 
Підступний плян хамелеона: 
То йде походом на татар, 
То ген під Крим він шле драгонів, 
То ген, на Північ, кинувши полки, 
Він вимага підмоги з України…! 
І гинули усюди козаки — 
Краса і цвіт моєї Батьківщини.

І в Україні гетьмана зоря 
Що далі нижче падає. — Що ж буде? 
Зміняв він нас на золото царя, 
Чи щось задумав?… — гомоніли люди. 
— Невже продав наш вільний Рідний Край? 
— Куди жене полки із України? 
— Карай нас, Боже, та карай 
В ім’я добра для Батьківщини! —
А над Невою, в місті, де лягли 
Тіла козацькі муром у багнюку, 
Де двоголові щіряться орли, — 
Великий Зрадник потирає руки.
Під супровід бандури виконується  

пісня «Світе ясний! Світе тихий!»  
на слова Т. Шевченка.
Ведучий: Отримавши гетьманську булаву в період 

соціально-політичного напруження, 
внутрішньої розпачливої ситуації 
в Гетьманщині через розбіжності  
у політичних уподобаннях, а також 
військово-політичної переваги, по- 
стійних практичних потреб, що за-
безпечували інтереси царського 
уряду, обраний гетьман постановив: 
відновити територіальну цілісність 
України, викоренити різноманітні за-

колоти, сваволю, продажність, перш 
за все намагаючись знайти підтрим-
ку серед козацької старшини Лівобе-
режної України.

Ведуча: «Ойчизна мила Україна, край тогобічний» –  
так називав гетьман Правобережну 
Україну. Ця частина в минулому єди-
ної козацької держави була під вла-
дою Речі Посполитої, Московської 
держави, Османської імперії. Мета 
повернення «краю тогобічного» під 
гетьманську булаву, всупереч «Ко-
ломацьким статтям» 1687 року, була 
визначальною для всього періоду 
правління гетьмана Івана Мазепи.

Ведучий: Протягом початкового періоду свого 
гетьманування Іван Мазепа не міг 
не бути вірним слугою, не виконува-
ти примхливих бажань московських 
урядовців. У 1689 році відбулася 
перша зустріч гетьмана з Петром І. З 
того часу він став улюбленцем царя. 
Гетьман і його старшина отримали 
грамоти на нові маєтки, багаті пода-
рунки. Стосунки різних за станови-
щем, віком, характером, моральними 
якостями людей переросли у взає-
мини, сповнені гармонії та взаємної 
підтримки. Від царя гетьманові «си-
пались» маєтки, тисячі залежних се-
лян, коштовності, найвищі нагороди 
і титули. Такі стосунки відповідним 
чином впливали на паритетні дії.

Ведуча: Як державний муж, стратег, гетьман Іван 
Мазепа, який був в усьому надз-
вичайно обережний, спостережли-
вий, далекоглядний, розсудливо 
ставився до ситуації, що склалася.  
В силу «права сильнішого» вимуше-
но протягом двадцяти років був при-
неволений ретельно виконувати під-
писані з Московщиною зобов’язання 
«Коломацьких статей», прийнятих 
у 1687 році. Їх основний зміст ста-
новили тексти договорів 1669, 1672 
років, що цілковито обмежували дер-
жавний устрій гетьманської влади й 
української державності взагалі, за-
безпечуючи виключно інтереси Мос-
ковщини.

Ведучий: Кожен із нас час від часу постає перед 
життєво важливим вибором. Про-
стіше, якщо цей вибір стосується 
особистих обставин. Значно складні-
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ше, коли від цього вибору залежить 
життя інших людей. А найскладніше, 
коли це вибір долі усієї країни. Перед 
гетьманом Іваном Мазепою постала 
необхідність зробити саме такий, 
найскладніший і найважливіший ви-
бір, що став для нього вирішальним. 
Він обрав рішення, яке було най-
більш незручним для багатьох його 
підлеглих, але бажаним для бага-
тьох соратників. Це рішення на віки 
вписало його ім’я в історію України: 
гетьман обрав свободу для своєї Віт-
чизни.

Ведуча: Вибір гетьмана був справді надзвичайно 
важким. Він мав що втрачати – за-
можна літня людина, провідник Ук-
раїни-Гетьманщини протягом двад-
цяти років, якому довіряє росій- 
ський цар-самодержець Петро І. 
Його кар’єра гетьмана була успіш-
ною. На схилі життя було б значно 
простіше не турбуватися болючим 
питанням – «добробут чи свобода?» 
і доживати у спокійній старості. Про-
те гетьман відповів на виклик долі не 
як можновладець, що тримається за 
свою владу і статки, а як щирий пат-
ріот своєї країни. Він пожертвував 
усім, що мав, і втратив усе. 

Ведучий: Покірливість гетьмана, дипломатичний 
і політичний досвід, власний автори-
тет оберігали Україну-Гетьманщину 
від подальшої руйнації Московщи-
ною. Вдалося відволікти зверхність 
царського уряду від справ у країні, 
врегулювати фінансову політику, 
налагодити пожвавлення грошо-
вого обігу, що сприяло розвиткові 
економіки держави, насамперед 
промислового виробництва і торгів-
лі. Однак упродовж двадцяти років 
гетьман Іван Мазепа все ж перебу-
вав під цілковитим контролем і гні-
том царського уряду. Кожна зустріч 
гетьмана з Петром І російськими 
вельможами ставала переконливим 
свідченням його прагнення виступи-
ти проти Московського царства.

Ведуча: Схвильоване українське суспільство ви-
магало бойових дій з ненависною 
Московщиною, щоб рятувати долю 
країни. Громадськість, українська 
старшина не розуміли поведінки 

гетьмана, були надто обурені його 
«пасивністю», «золотою мовчан-
кою». В народних піснях і переказах 
лунала слава про колишніх борців за 
волю «матки бідної», «Ойчизни ми-
лої України».

Читець 2: 
          ...Була то буряна пора…

Вкраїна глухо хвилювалась,
Давно в ній іскра загорялась,
Зухвалі друзі давнини
Нової прагнули війни,
Вимоги кидали чванливо,
Щоб гетьман узи їх розбив,
І Карла ждав нетерпеливо
Їх нерозважливий порив.
Навколо Мазепи розпинався
Свавільний крик: “Пора! Пора!
Читець 1: Що ж гетьман?  

 Він старий, безсилий!
Казала молодь навкруги, – 
Труди й літа погасили
Вогонь колишньої снаги.
Пощо тремтячою рукою
Він носить славну булаву?
Тепер би вдарить нам війною
На злоненависну Москву!
…Коли б старий наш Дорошенко,
Чи Самойлович молодий,
Семен Палій, чи Гордієнко
Були б при владі військовій,
Тоді у сніжному завої
Не вмерли б наші козаки,
І Малоросії сумної
Вже визволялись би полки.

…Та старість ходить обережно,
І підозріливо зорить,
Чого не можна й що належно,
Вона не вирішає вмить…

Ведучий: Гетьман перебував у полоні суперечли-
вих думок, накреслював різні полі-
тичні комбінації, але прийняти кін-
цеве рішення все ж не наважувався. 
Водночас ніби недобачав, недочував 
проти себе народного невдоволен-
ня і гніву, дипломатично мовчав. А  
в його роздумах «давно дрімали пла-
ни» у справі всенародної війни проти 
антимосковської коаліції. «Україна 
мусить бути самостійною державою, 
мусить звільнитися лише всена-
родною війною з неволі Москви та 
Варшави», як предковічних ворогів 
Вітчизни.
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Читець 2: Наша історія репрезентує множинність 

зусиль, ідей, думок, спрямованих до 
однієї мети – будівництва власної 
соборної, демократичної держави. 
Мусимо довести всім, і тим, хто сер-
цем прилучився до нашої землі, що 
так жити, як це було учора і великою 
мірою триває донині, є і злочинно,  
і ганебно. Злочинно, бо нас викори-
стовували як політичний матеріал 
для сумнівних експериментів, куль-
турний потенціал для пропаганди, 
«гарматне м’ясо» для зовнішньо-
політичних авантюр. Ганебно, бо на 
найбагатшій землі ми стали жебра-
ками, адже упродовж століть нас 
послідовно, хитро вчили лицемірити, 
брехати, красти, зневажати свої свя-
тині: мову, культуру, історію, традиції 
родини, материнства, села і чимало 
іншого.

Читець 1: 
Візьми свій хрест. На ньому я розп’ятий, –  
Твого народу славне майбуття, 
А той, хто зрікся нас, – навік проклятий 
Порине в морок, в хаос, в небуття. 
Візьми свій хрест. Нехай ляга на плечі 
Важким ярмом, а ти його неси. 
У ньому зойк голодної малечі, 
Жіночі передсмертні голоси. 
У ньому – віра, віщий поклик Слова, 
Твоя корогва, Боже знамено, 
У ньому щира українська мова, 
Де кожна кома – то святе зерно.

                                 (Микола Руденко  
«Візьми свій хрест»)

Ведучий: Свої таємні плани гетьман відкривав лише 
Пилипу Орлику – генеральному пи-
сарю. З ним їздив на секретні зуст-
річі, йому давав читати послання з 
дружніх країн. Про довірливі взаєми-
ни свідчать такі поетичні рядки:

Лиш місяць бачить із висот, 
Як гетьман, сповнений турбот, 
Вночі в Батурині – в столиці, 
Із Орликом чоло схиля 
І в дальній путь благословля 
Свого гінця – крилату птицю!

У спогадах цього однодумця 
і продовжувача державної політики 
гетьмана Івана Мазепи відзначено: 
«В 1707 році думка Івана Мазепи про 
порвання зв’язків з Московщиною 
вже скристалізувалася. Сімдесяти-

кількалітній старець, що прожив 20 
років на гетьманському столі, серед 
добробуту і розкошів, що їх не за-
знав ніхто з попередників, в пошані 
і довірі царя, що відзначив його гід-
ністю першого кавалера ордену Ан-
дрія Первозванного і титулом князя 
Cвятої Римської імперії, присягнув 
на Євангелії: «Я кличу всемогучого 
Бога на свідка й клянуся, що не для 
почестей, не для багатства, або 
яких інших цілей, а для вас усіх, що 
остаєте під моєю владою, для жінок 
і дітей ваших, для добра Матері на-
шої, безталанної України, для доб-
ра всього українського народу, для 
помноження його прав і повернення 
вольностей, хочу я, при Божій допо-
мозі так чинити, щоби ви, з жінками 
вашими і рідний край наш, не заги-
нули під москалями, ні під шведами. 
Коли ж я це роблю ради яких-небудь 
приватних користей, то хай пока-
рає мене на тілі й душі Бог в Трій-
ці Святій, єдиній і неповинна мука 
Христова…»

Ведуча: Щоби зреалізувати свої задуми, важливо 
було мати поряд себе тих, хто за-
безпечив би підтримку. Потрібна 
прихильність інших держав, зок-
рема, допомога зброєю, воєнними 
найманцями, добрими політичними  
і торговельними зв’язками. Надто 
ненадійними були союзники у бо-
ротьбі. Немалі труднощі існували з 
порозумінням у власному оточенні.

«У нас на Україні і началь-
ні, і підначальні, і духовні, і мирські 
особи, подібно різним колесам, не 
перебувають у єдиномислії і зла-
годі. Потрібно перше постаратися 
привести до єдиномислія військо  
і весь народ на Україні по обох бере-
гах Дніпра».

Ведуча: Власну політичну програму гетьман ви-
словив у патріотичній формі, що в на-
роді отримала назву «Дума гетьмана 
Мазепи».

Тихо, під супровід бандури, 
звучить дума «Всі покою щиро 
прагнуть» на слова Івана Мазепи. 
Читці виконують (за вибором) 
уривки з поеми «Дума гетьмана 
Івана Мазепи».



СЦЕНАРІЇ

2019, № 1-2 (82-83)
культурно-просвітницький вісник

64
Ведучий: Все більше гетьман утверджувався в дум-

ці про необхідність вести перемови-
ни зі шведським королем Карлом ХІІ.

Безперспективне перебу-
вання України під зверхністю Росії  
і вболівання за подальшу долю краї-
ни – саме це, а не якісь приватні, ко-
рисливі інтереси, повсякчас спонука-
ли 70-літнього політика-державника 
рішуче йти на розрив з Москвою.

Ведуча: Переломною в болісних роздумах україн-
ського керманича у формуванні 
власної політичної лінії стала нара-
да, скликана Петром І 1707 року у  
м. Жовква, що на Львівщині, за учас-
тю польських прихильників Августа 
ІІ. Категорична відмова царя захи-
щати українські території, як вимага-
ли договірні зобов’язання між Украї-
ною-Гетьманщиною та Московською 
державою, прискорила гетьмана до 
активних дій у вирішенні подальших 
військових планів. Це остаточно пе-
реконало гетьмана в необхідності 
докорінних змін у державі. Наполег-
ливо шукає шляхів виходу із ситуації, 
що склалася, проводить активну зов-
нішньополітичну діяльність.

Читець 2: 
З димом вогненним, з пилом братньої крови
До тебе, Боже, голос цей б’є!
Страшною скаргою, криком останнім,
Сивим волосом, яке молитва дає.
Ми вже без скарги не знаємо співу,
Терновий вінець вироста нам у скронь,
Вічно, як пам’ятник Твоєго гніву,
Стремить до Тебе благальна долонь.

Скільки ж років ми були бичувані,
І навіть не змиті зі свіжих тих ран,
Далі волаємо: Він нам пробачив,
Бо Він нам Отець, бо Він наш Господь!
І знов повстає наше щире довір’я,
Та у волі Твоєї нас ворог згніта
І сміх нам кидає, як браму на ім’я:
“А де ваш Господь, Бога в небі нема?!”

І дивимось в небо, чи з тої вершини
Сто сонць не впаде ворогам цим як знак?
Та тихо і тихо… посеред блакиті,
Як давніше, кружляє нескований птах.
І у зневірі страшній наше плем’я розтерте,
Перш ніж ми віру дідів повернемо знов,
Сквернять уста наші, хоч плаче втомлене серце,
Суди нас по серцю,  а не згідно з промов!

                                        (Корнель Уєйський  
«З димом вогненним»,

 переклад Івана Матковського)

Ведучий: Перед тим, як здійснити рішучий крок 
у сторону шведського табору, 
гетьман звернувся з промовою до 
свого війська, розкрив причини свого 
вчинку та закликав козаків і старши-
ну також зробити свій вибір. 

Читець 1: (зачитує уривок з промови гетьмана Івана 
Мазепи до урядовців, військових  
і цивільних Козацької України напе-
редодні розриву з Москвою 1708 р.): 
«Ми стоїмо тепер, братіє, між 
двома проваллями, готовими нас 
пожерти, коли не виберемо шляху 
для себе надійного, щоб їх обмину-
ти. Воюючі між собою монархи, що 
зблизили театр війни до грани-
ць наших, до того розлючені один 
на одного, що підвладні їм народи 
терплять уже і ще перетерплять 
безодню лиха незмірного, а ми між 
ними є точка, або ціль всього не-
щастя… Отже, зостається нам, 
братіє, з видимих зол, які нас спіт-
кали, вибрати менше, щоб нащад-
ки наші, кинуті в рабство нашою 
неключимістю, наріканнями своїми 
та прокляттями нас не обтяжили. 
Я нащадків не маю і нічого не шу-
каю, окрім щастя тому народові, 
який ушанував мене гетьманською 
гідністю і з нею довірив мені долю 
свою. Проклятий був би я і зовсім 
безсовісний, якби віддавав вам зле 
за добре і зрадив його за свої інте-
реси!»

Уривок «Благословення матері»
Ява ІІІ

ГЕТЬМАН (підходить швидким кроком до Ігумені). 
Що сталося, Мамо? (цілує її руки): Ви нездужаєте?

Ява ІV
ІГУМЕНЯ (хвилину тримає руки гетьмана у своїх, він 
поволі сідає на підніжок клячника у її стіп, вона люб-
ляче дивиться на нього й поволі гладить його голо-
ву. – (Тихо, пестливо): Мій Івась!
ГЕТЬМАН (усміхається): А чи коли я не був вашим, 
мамо?
ІГУМЕНЯ (задумано): Так, правда, ти завжди був 
моїм, таким дуже моїм…
ГЕТЬМАН: Таким ви мене, мамо, виховали й таким 
я остануся…
ІГУМЕНЯ (наче її дрож пройняв, здригається).
ГЕТЬМАН (тривожно): Що вам, мамо? (хоче встати). 
Може покладіться?
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ІГУМЕНЯ: Ні, ні! Облиш, сиди, Мені уже добре…
ГЕТЬМАН: Може, я вас вразив необачно?
ІГУМЕНЯ: Ні, сину! Тільки як ти сказав, що ти незмін-
ним залишишся, мене пробігла дрож…
ГЕТЬМАН: Чому?
Звучить музичний твір (тихо) М. Березовсько-
го «Святий Боже».
ІГУМЕНЯ (тихо). Я знаю, що тебе жде… я бачу очи-
ма душі моєї, яка відходить до Бога…
ГЕТЬМАН (бере її за руки): Не кажіть так, мамо, ніх-
то не знає кінця свого…
ІГУМЕНЯ: Так, це правда, сину, ніхто не знає. Але 
Бог тим людям, котрі з ним на самоті перебувають, 
зі своєї ласки дає знак свій, коли кличе до себе. (По 
хвилині): І тому я хотіла з тобою бачитися, сину,  
і попрощатися з тобою…
ГЕТЬМАН (усміхається): Я певен, мамо, що ми ще 
не раз побачимося із тобою…
ІГУМЕНЯ: Може, сину, хоч чує серце моє, що ні… Я 
дрижу, коли подумаю, що тебе, сину мій, ще жде…
ГЕТЬМАН: Я знаю, мамо, і я приготований на це… 
Я приготований навіть на… поразку. Та все одно! Я 
рішився! Щоб остаточно виграти – треба не один раз 
програти…
ІГУМЕНЯ (дивиться в далечінь): Хрести… хрести… 
і кров…
ГЕТЬМАН: Без крови, мамо, нема перемоги. А після 
смерти на хресті приходить воскресення…
ІГУМЕНЯ (здивовано): І ти не боїшся, сину, цієї без-
донної пропасти, яка відчиняється перед тобою і пе-
ред народом, якого ти ведеш, яким ти кермуєш?
ГЕТЬМАН: Ні, мамо, не боюся! Я довго вагався, я 
довго передумував, я довго призадумувався над 
своїм кроком, і я рішив. Моя Україна знову скипить 
кров’ю, знову могили вкриють наші безмежні степи, 
а блакить нашого неба забагриться пожаром… Але 
так мусить бути!
ІГУМЕНЯ: Чому так мусить бути, сину? Адже ж ти 
смерть оцих тисячей-тисячей береш так добровіль-
но на себе! Чому? Чи немає іншого виходу?..
ГЕТЬМАН: Ні, мамо, немає! Я мушу бути тут, серед 
мого народу і разом з ним перебути нашу Голготу, 
щоб ім’я Мазепи стало пострахом для ворогів, а для 
наших грядущих поколінь – символом боротьби за 
волю!
ІГУМЕНЯ: Ім’я Мазепи!
ГЕТЬМАН: Так, мамо! Ім’я Мазепи буде найбільшим 
пострахом для Москви, воно стане символом вічно 
живої ідеї Української Держави, воно стане невмиру-
ще для всіх тих, які кластимуть голови за волю землі 
нашої…
ІГУМЕНЯ: Але знайдуться свої люди, які тебе зра-
дять і твоє ім’я споганять.
ГЕТЬМАН: Зрадники всюди є, вони були і будуть.  
І коло Христа був Юда!

ІГУМЕНЯ (дивиться в далечінь і шепоче): Хрести… 
хрести… і кров.
ГЕТЬМАН: Ви думаєте, мамо, що я не просив Госпо-
да, щоб Він відняв від мене цю чашу… Чи ви думає-
те, що я не молив Всевишнього, щоб звільнив мене 
від цієї важкої-преважкої булави…Та видно Бог не 
хоче! – І я покорився Його небесній волі. Ради стра-
ха земного не опущу моєї землі, не віддам на поталу 
народу мого. – Сьогодні Мазепа програє, може на-
віть Мазепа загине невідомо де і ніхто не знатиме, де 
Мазепина могила. Може, москалі спалять Мазепині 
кості і розвіють з вітром, так, як це поляки із кістьми 
гетьмана Хмельницького зробили – але Мазепинців 
ніхто ніколи не знищить. На це я, мамо, присягну!
ІГУМЕНЯ: Хто ж це тобі, сину, сказав?
ГЕТЬМАН: Моя віра в Україну, мамо! (стає навколіш-
ки перед мамою).
ГЕТЬМАН: У мене, мамо, до вас прохання. Поб-
лагословіть мене, мамо, не тільки як сина свого, а  
й як гетьмана України, але поблагословіть мене 
ім’ям усіх тих українських матерів, синів яких колесу-
ватимуть, і вішатимуть за це, що вони Мазепинці… 
Поблагословіть мене, мамо, на хрест, на муки, на 
смерть…
ІГУМЕНЯ (поволі маєстатично встає і тричі хрестить 
голову гетьмана): Благословляю тебе, сину, як мати 
твоя і як мати гетьмана мого, на хрест (робить знак 
св. хреста), на муки (знак хреста) і на смерть (знак 
хреста), за отчизну нашу, Україну!

Ведучий: «У політиці немає друзів, є ситуативні 
союзники». Ця істина справдилася 
не один раз і в українській історії.

Геополітичне положення мо-
лодої держави було складним. Украї-
на практично всю свою історію була 
розташована між трьома значними 
політико-військовими потугами. Річ 
Посполита, Московське царство, 
Туреччина. У цьому «трикутнику» 
перебували всі українські гетьмани, 
почергово змінюючи орієнтацію на ту 
чи іншу сторону, не допускаючи зміц-
нення однієї зі сторін.

Ведуча: Гетьман Іван Мазепа як повноправний во-
лодар країни не міг спокійно диви-
тися на те, як цар та його урядовці 
постійно і наполегливо вдавалися до 
втягнення Гетьманщини в москов-
ське рабство. Можливо, цей задум 
і здійснився б, та визріли особливі 
зовнішні події. Ці обставини змушу-
вали гетьмана миттєво зорієнтувати-
ся і ухвалювати важливі рішення на 
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захист прав і свобод Гетьманської 
України.

Ведучий: В умовах Північної війни (1700–1721) 
гетьман Іван Мазепа в союзі з польським королем 
Станіславом Лещинським та шведським королем 
Карлом ХІІ здійснив спробу реалізувати свій вій- 
ськово-політичний план, метою якого був вихід з-під 
залежності від Московської держави і утворення на 
українських землях незалежної держави – «матки 
бідної, Ойчизни милої України». Схиляння гетьмана 
до союзу зі шведами ґрунтувалося на тому, що їхній 
армії не було рівних, військова сила наводила страх 
на всю Європу.
Читець 1:
 Давно задумали ми діло,
Тепер воно кипить у нас,
Усім нам діяти наспіло,
На боротьбу ударив час.
Без вольності, добра і слави
Ми гнулись нижче від трави
Під покровительством Варшави,
Під самовладністю Москви.
ВКРАЇНІ БУТИ, ЯК ДЕРЖАВІ
У НЕЗАЛЕЖНОСТІ ПОРА:
ЗНАМЕНА ВОЛЬНОСТІ КРИВАВІ
Я ПІДІЙМАЮ НА ПЕТРА…
Читець 2:
 Були ж і є, і будуть війни, 
В яких і смерть, здається, є 
Безсмертя знаком!.. 
В ту хвилину 
Збагнув Мазепа: в цім бою 
Встає прийдешня Україна, 
Державна, дужа і єдина — 
За долю бореться свою…

Тихо звучить пісня «Встає хмара з-за 
Лиману» (муз. К. Стеценка, сл. Т. Шевченка).
Читець 1: 
О Боже! Наш Боже! Зі страхами Світу
Жахливої дії приніс нам цей час:
Син батька убиває, вбиває брат брата,
Безліч Каїнів посеред нас.
Але ж, о Боже! Вони є невинні,
Хоч наше прийдешнє звалили вдалеч,
Інші дияволи цьому були чинні;
О! Руку карай, а не сліпий меч!
Читець 2: 
Глянь! Ми, що в нещасті завше єдині,
На Твоє лоно, до Твоїх звізд
Молитвою линемо, як соннії птиці
Летять спочити до батьківських гнізд.
Ослони нас, Боже, Своєю рукою,

Дай нам видіння дарованих ласк;
Хай мучеництва квіт приспить нас красою,
Хай блеск небесний оточить всіх нас!
Читець 1: 
І во главі з Твоїм Архистратигом 
Підемо разом на страшний той бій,
І на повергшім диявола тілі
Піднімем штандарт звитязі Твоїй!
Братам, що зблудили, ми серце відкриєм,
Їх прогріх омиє вольности хрест.
В цей час почують ниці блюзніри
Відповідь нашу: “Бог був і є!”

     (Корнель Уєйський,  
переклад Івана Матковського)

І долю поклали 
У руки Господні 
І важиться доля отам, 
Серед поля, 
Де шведські гармати 
Й московська сваволя! 
Дві горді країни випростують крила: 
Моя Україна і Швеція мила! 
О, Боже! Все в Твоїх руках!

Всі сили кинула Москва… 
Кричать міста… Дзвенять кайдани… 
Палає степ… Горить трава… 
Дзенькочуть-брязкочуть 
Московські кайдани 
І рештки армій далі, степом 
Відходять у Турецький край; 
І за усіх тоді Мазепа 
Останнє шепотить: 
— Прощай!

Що це — бій в житті народу? 
Коротка, хоч болюча мить. 
Та він і нині про свободу 
Святою сурмою сурмить! 
І він закінчиться у славі, 
У сяйві радісних знамен 
Цей гордий бій біля Полтави — 
Цей день народження Держави, — 
День волі націй і племен!

Під супровід бандури виконується пісня 
«Чорна рілля ізорана» на слова Т. Шевченка.
Ведуча: Все ж історія розпорядилася по-своєму. 

Всі події складалися не на користь 
Карла ХІІ та гетьмана Івана Мазе-
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пи. Задумане здійснити не вдалося. 
Зрадники завжди були однією з ве-
ликих бід для України. Побачивши 
руйнацію своєї столиці, гетьман 
Іван Мазепа висловив: «Видно, не 
благословляє Господь мого наміру.  
У нинішньому стані всі справи пі-
дуть інакше, і вся Україна, Батури-
ном залякана, боятись буде і разом 
з нами буде триматись».

На жаль, все вийшло по-
іншому. Залякане терором та реп-
ресіями населення йшло на поводу 
у царської пропаганди, а дезорієнто-
вана старшина, оточена московськи-
ми військами, була змушена підкори-
тися волі царя.

Ведучий: Гіркий фінал битви під Полтавою став не 
лише особистою трагедією для 
гетьмана Мазепи. Україні він обер-
нувся величезною драмою і лихом. 
Як зазначив сам гетьман, опинив-
шись між «двома проваллями», він 
обрав «найменше зло» і подався до 
шведського табору. Чергова спро-
ба українців досягти відновлення 
стабільної української державності 
закінчилася невдачею. Водночас ця 
невдача стала початком національ-
но-визвольного руху, який отримав 
назву «мазепинство».
        Упродовж XVIII ст. частина коза-
цької старшини та Війська Запорозь-
кого стала вимушеними емігрантами. 
Запорозька Січ – знищена, економіка 
країни – зруйнована, населення –  
залякане застосуванням катувань, 
культурні цінності зазнали величез-
них втрат. Україна перетворювалась 
на провінцію російської імперії.

Ведуча: Покарання «мазепинців» російським царатом
відбулося кривавою різаниною, ста-
ло чи не першим масштабним ви-
нищенням українського населення. 
За наказом царя Петра І знищено 
мешканців гетьманської столиці від 
немовлят до літніх людей. Покарано 
смертю кожного десятого мешкан-
ця с. Водолаж та Новосергіївської 
фортеці. Частину козаків-запорожців 
було зарубано і посаджено на палі, 
а частину закатовано та відправле-
но до Сибіру на довічне проживання. 

Полонені піддавались страті колесу-
ванням, прив’язуванням, прибиван-
ням до колод і пусканням за течією 
річки.

Ведучий: Покарання причетних до повстання Івана 
Мазепи, а також тих, хто був зарахо-
ваний до «мазепинців» за доносами, 
відбувалося протягом 1708–1730 
років XVIII ст.

Тихо звучить пісня «Ой горе, горе чайці-
небозі» на слова Івана Мазепи.
Читець 2: 
Стоїть з усмішкою сумною 
Колишній велет, богатир. 
Худі здіймаються ще груди, 
А щоки у сльозах бліді…

Од рук його одпали люди, 
Його покинули в біді… 
Не раз я за народ молився, 
А він, а він мене кляне! 
У долі вітер, наче листя, 
Мене з України жене… 
Куди, куди піду од суму? 
Під землю чи в глибини вод?!
Читець 1:
 Хіба ж я міг таке подумать, 
Що проти мене мій народ?
Не пішов за ним народ 
шляхом і радості, й надії. 
Не зрозумів його він мрії… 
Та й як він зрозуміти міг 
На перехресті злих доріг, 
Під ураганами негод!.. 
то помиляється й народ… 
Коли немає ще держави.

Ведуча: Так, в 1709 році під Полтавою тяжким тра
гічним акордом закінчилася доля Ук-
раїни, велика гра сил за її «бути чи 
не бути». На жаль, історія внесла 
свої корективи. Задумане гетьманом 
здійснити не вдалось. Через складні 
обставини гетьман Іван Мазепа був 
змушений залишити батьківщину.

Читець 2: 

Та все розбила буря зла  
І до Дунаю привела,  
Щоб тут він ліг у домовину,  
Де все не те й не та блакить.  
“Прощай навіки, Україно,  
Мені уже недовго жить…  
Але в останню смертну мить  
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Твоє ім’я, о мамо люба,  
Шептатимуть вигнанця губи”. 

Тихо звучить «Боже, ущедри нас і благослови 
нас…» (Другий Воскресний антифон).

Читець 1: 

О, Боже мій, така мені печаль 
І самота моя – така безмежна,  
Нема вітчизни. Око обережно 
Обмацує дорогу між проваль: 
Ото – мій шлях повернення. Чи ні? 
Ото мій шлях. Світ за очі. Єдине. 
Пробач мені, кохана Україно, 
І, матере, не проклени мене. 
Я геть подався шляхом навмання, 
Я геть подався, стомлений од люті. 
Пішов туди. Пішов туди. Пішов... 
Прости, прости, Вкраїно-мати,  
Мене і спільників моїх! 
Немов Іуда той проклятий, 
на рідний не ступлю поріг. 
Читець 2: Хіба народу не любив я! 
Що в грізний час страшних негод 
Собі на горе й безголів’я 
не зрозумів мене народ. 
Невже я сам – один на цілий світ, 
Вогненний скалок вікового гніву, 
Пізнав себе і долю цю зрадливу,  
щоб проклинати чужинецький світ? 
Нема мені коханої землі, 
Десь під грудьми пече гірка калина, 
сміється божевільна Україна 
у смертнім леті на чужім крилі.
Ведучий: Гетьман і король Карл ХІІ прибули до те-

риторії, підконтрольної Османській 
імперії. Очаківський паша прийняв 
їх та військо, що при них, і запросив  
у місто Бендери. 

Однак не всі небезпеки ми-
нули. Знаючи, куди відбув гетьман, 
розлючений Петро І запропонував 
велику суму за його екстрадицію –  
100 тисяч золотих. Та не все у світі 
вирішується за гроші. Повага і шана 
до українського гетьмана були надто 
великими. Вірні гетьману люди відки-
нули усі ганебні пропозиції недругів.

Ведуча: Царські вельможі називали українського 
гетьмана «зрадником», «кривопри-
сяжником», «юдою». Відомий ук-

раїнський історик і літературознавець 
Ілля Борщак так про це висловився: 
«Так, він був зрадником зі зрадливи-
ми царями, що з перших днів Пере-
яслава зраджували Україну. Криво-
присяжник? Так, але кривоприсяж-
ник із кривоприсяжними царями, що 
присягали «заховати пункти Богдана 
Хмельницького». Юда? Так, але Юда 
з Юдами, що продавали за тридцять 
срібників українські землі. …Проте 
ніколи Іван Степанович Мазепа не 
був ані зрадником, ані кривоприсяж-
ником, ані Юдою супроти України, до 
якої був сповнений святої любові».

Ведучий: Усе своє життя – у періоди злетів і падінь, 
у дні радощів і смутку – гетьман 
плекав найзаповітнішу мрію, яку 
сформулював і оголосив на весь світ 
Вольтер: «Україна завжди прагнула 
бути вільною».

Невдовзі гетьман захворів, 
фізичний стан його ускладнювався 
депресією за усвідомлення програної 
справи, провалу планів та задумів.

Відчуваючи наближення 
смерті, гетьман наказав спалити до-
кументи, що належали йому, та ви-
сповідався у священника, якого спе-
ціально доставили з міста Ясси.

22 вересня 1709 року (за 
іншими письмовими свідченнями 
сучасників 2 жовтня) знесилений 
гетьман Іван Мазепа відійшов з жит-
тя. Його останніми словами були 
слова: «Без надії, сподіваюся».

Ведуча: Спочатку гетьман був похований у мол-
давському селі Варниця, неподалік 
Бендер. Однак через небезпеку, 
викликану військовим станом та аг-
ресивною позицією Москви щодо 
українських козаків-«мазепинців», 
представники козацької старшини 
за дозволом турецького султана 
поховали тіло гетьмана в Церкві 
Пречистої Богородиці, що належала 
монастирю Святого Георгія (Юрія)  
у м. Галац. Могила гетьмана до на-
ших днів не збереглася.

Ведучий: Гетьман Іван Мазепа помер, однак не по-
мерло його ім’я і справа. Він нама-
гався зробити все, що міг, не боявся 
ризикувати власним життям заради 
вищої мети.

Гетьман помер вигнанцем, 
виконавши сповна свій обов’язок  
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і до кінця зберігши честь не хитро-
го кар’єриста, що протримається за 
будь-якої влади, а честь людини, яка 
взяла на себе відповідальність за 
долю усієї країни і яка цю долю роз-
ділила з країною до останку.

Ведуча: У прощальному слові Пилип Орлик висло-
вив: «Ім’я славетного гетьмана Івана 
Мазепи вічно житиме безсмертною 
славою в пам’яті нашого народу, бо 
він хотів дати йому змогу розвинути 
у повній свободі всі його безмежні 
можливості. Нехай ні військо, ні на-
род не втратять надії! Наша справа 
справедлива, а справедлива справа 
врешті завжди переможе. Він знехту-
вав усім, що було йому найдорожчим 
у світі, знехтував і самим життям, аби 
піднести свою вітчизну».

  Учасники вокального ансамблю та  
   читці почергово виголошують: 

- в історичному вимірі гетьман 
програв свою справу, але виграв її  
в тому, що вклав у душу українського 
народу дух боротьби за своє націо-
нальне визволення;

- козацько-гетьманська дер-
жава стала своєрідним символом 
«золотого віку» України, що надихав 
учасників визвольної боротьби в по-
дальших періодах;

- ніколи гетьман не був маріо-
неткою, а незалежною особистістю. 
Як висловила Олена Теліга про 
гетьмана: «Він був паном життя  
у кожній ситуації».

Читець 1: 
Без малодушной укоризны 
Пройти мытарства трудной жизни, 
Измерять пропасти страстей, 
Понять на деле жизнь людей, 
Прочесть все чёрные страницы, 
все беззаконные дела… 
И сохранить полёт орла 
И сердце чистой голубицы! 
Се человек!..

  (Тарас Шевченко «Тризна») 
            - письменник Леонід Полтава підкреслив: 
«він належить до людей, які воліють мовчати або 
говорити, нічого не кажучи»;

 - для української нації гетьман завжди був  
і залишається патріотом, стратегом, видатним полі-
тиком і гетьманом України; 

- гетьман Іван Мазепа залишиться по всі 

часи великим володарем України, добродієм і дер-
жавним мужем! 

- цій воістину титанічній постаті національної 
та світової історії складаємо гідну шану;

- з ім’ям гетьмана до нас повертається гор-
дість за свою націю, свою землю, свою історію.
Читець 2:
 З імли віків нам світить постать сива 
І гострий зір, що лине в небуття.
Тричі той блажен, 
Хто не захотів продати Україну, 
Але, минаючи тропу розлук, 
Зостався, щоб зазнати хресних мук.
Читець 1: 
Гетьман землі великої в Європі, 
Великий сину! 
Ми тобі вклоняємось. 
не знав ти ляку в боротьбі. 
На білому коні полинув 
туди, де бій поволі гас: 
За волю й долю України 
Ти вів у бій полки для нас! 
В руці із шаблею дзвінкою, 
піднявши руку, мов крило, 
ти мчав у вир важкого бою, 
Щоб легше жити нам було!
Читець 2: Любімо і шануймо долю погорджуваних, 

адже намірів Провидіння Божого 
жодна людська мудрість не може 
звести нанівець.

Ведучий: «Осмислюймо пройдений шлях, наші 
успіхи й невдачі. Об’єктивна картина 

історичного шляху не лише збага-
тить наші знання, а й укріпить нашу 

віру, сприятиме піднесенню духу…» 
(Петро Дужий)

Ведуча: Дорожім свободою країни і пам’ятаймо: 
«Ніхто нам не збудує України, 
Коли ми самі її не збудуємо. 
І ніхто нам не згуртує нації, 
Коли ми самі нацією не хочемо бути».
                                        В. Липинський

Усі учасники вечора виконують  
«Молитву за Україну»  

(муз. Миколи Лисенка, сл. Олександра Кониського).

Марта Грицик,
провідний методист 

з питань етичного та християнського виховання
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Оформлення сцени: національна символіка,  
в центрі портрет Мирона Тарнавського,  

під портретом напис: 
«Військовий діяч, полководець, 

генерал-четар УГА та її головний  
командир

29.08.1869−29.06.1938
150-річчю від дня народження  

приурочується».

У залі оформлено книжково-ілюстратив-
ну виставку, присвячену великому полководцю.

На сцені ведучі в національних строях.

Ведуча: Мирон Омелянович Тарнавський на-
родився 29 серпня 1869 року в селі 
Барилів Радехівського району у сім’ї 
греко-католицького священника.

Ведучий: По закінченні німецької гімназії  
у Бродах і однорічного навчання  
в офіцерській школі у Львові отримав 
звання поручика на службі австро-
угорської армії.

Ведуча: Служив у Галичині у 18-му батальйоні 
крайової оборони в м. Перемишль та 
інших гарнізонах Галичини. У 1896 
році переведений до м. Самбора. З 
1909 року у ранзі капітана команду-
вав сотнею у Золочівському 35-му 
піхотному полку.

Ведучий: 1899 року закінчив офіцерські курси 
у Відні. Отримав звання лейтенанта 
австро-угорської армії. На початку  

Першої світової війни воював на 
австро-угорському фронті під містом 
Красне, Буськ, Городок, Львів, брав 
участь у довготривалих боях на річці 
Золота Липа.

Виконується стрілецька пісня «Ми йдем впе-
ред»

(слова і музика Левка Лепкого).
 Ми йдем вперед, над нами вітер віє, 
 І рідні нам вклоняються жита, 
 Від радості аж серце мліє. 
 За волю смерть нам не страшна!
 
 Ми йдем вперед. Над нами сонце сяє.
 Гармати б’ють, здригається земля.
 І гордість грудь аж розпирає.
 За волю смерть нам не страшна!

 Ми йдем вперед. Здалека чути гуки, 
 Гармати б’ють, і крові всюди 

вщерть.
 Не буде більш терпінь, ні муки! 
 Вперед! − Там воля, або смерть! 

 Ми йдем вперед. Над нами вітер віє,
 І рідні нам вклоняються жита.
 Від радості аж серце мліє.
 За волю смерть нам не страшна!

Ведучий: Успішні військові операції принесли 
Мирону Тарнавському славу хороброго командира. 
Нагороджений австрійськими та німецькими меда-
лями.

ЛЕГЕНДАРНИй МИРОН ТАРНАВСЬКИй 
(сценарій тематичного вечора, приуроченого до 

150-річчя від дня народження військового діяча, 
полководця, генерала-четаря УГА

Мирона Тарнавського)  
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Ведуча: Знайомство зі старшинами Україн-

ських січових стрільців, тривалі щирі 
бесіди з ними посилили спрямуван-
ня Тарнавського на національні по- 
треби свого народу. З січня 1916 року 
він командир вишколу Українських сі-
чових стрільців, з вересня до грудня 
1917 року – Легіону УСС.

Ведучий: Формування світогляду, національ-
ної свідомості та становлення вій- 
ськового командира Мирона Тар-
навського проходило в умовах під-
несення українського руху, який 
у порівняно сприятливій ситуації, 
створеній австро-угорською консти-
туційною монархією, досяг значних 
результатів.

Ведуча: Його покоління формувалося під 
впливом активної діяльності громад-
сько-політичних формацій Галичини, 
зокрема політичних партій, това-
риств «Просвіта», «Січ», «Сокіл», 
Греко-Католицької Церкви, які від-
стоювали рівноправність українців з 
іншими народами Австро-Угорщини, 
їх державно-політичні права, пропа-
гували соборність України «від Сяну 
до Дону».

Ведучий: Великою фаховою школою для 
Тарнавського стала майже 30-літня 
служба в австро-угорській армії та 
участь у битвах Першої світової вій-
ни, в ході якої отримав досвід бойо-
вої майстерності й керівництва вій-
ськом.

Ведуча: Особистий героїзм і відвага в боях 
вдало поєднувалися з умінням ви-
школювати, виховувати і керувати 
сотнями, куренями і полками на 
полях битв. Важливим був внесок  
у кадрове забезпечення Легіону УСС.

Ведучий: Отже у Галицьку Армію в напруже-
ний період її становлення та бойових 
дій на фронтах українсько-польської 
війни Мирон Тарнавський прийшов 
висококваліфікованим і досвідченим 
командиром, з великим прагненням 
доєднатися до збройної боротьби 
народу за незалежність Батьківщини.

Читець: 
 Не сміє бути в нас страху 
 і жадної тривоги. − Чому? 
 Бо ми є лицарі грізні 
 Залізної Остроги! 

 Не страшать нас ні в цісарів 
 Високії пороги, 
 Бо ми є лицарі грізні 
 Залізної Остроги! 

 Не святкуватиме ніхто 
 над нами перемоги, 
 Бо ми є лицарі грізні 
 Залізної Остроги! 
            (Г. Купчинський «Не сміє бути в нас страху») 

Ведуча:Завжди і всюди першочерговою для Ми-
рона Тарнавського була робота, 
тобто військова справа. Вдоскона-
лювався постійно сам і вимагав вчи-
тись своїх підлеглих. Крім вояцької 
душі, мав безмірну доброту і щи-
рість серця. Постійно заопікувався 
побутом вояків, думав про кожного 
солдата і цінував кожного. Тим він  
і заслужив найвищу вояцьку відзнаку –  
воїни визнали у ньому свого батька.

Ведучий: «Не буде це самохвальба, коли ска-
жу, що вояки мене справді любили. 
А любили з тої причини, що я їх лю-
бив. Любив кожного вояка зокрема, 
любив фронт, цю довгу низку синів 
одностроїв, що іноді докладали ве-
ликих зусиль, щоби догодити тому, 
«гострому, але доброму лейтенан-
тові»,  як говорили про мене. Яке 
було відношення вояків до мене, не-
хай говорить факт, що коли нераз на 
маневрах віяв холодний вітер, хлопці 
з власної волі обступали мене тісним 
колом, щоб захоронити від зимна», − 
писав у своїх спогадах генерал Ми-
рон Тарнавський.

Звучить пісня «Слава, слава, отамане!»
(музика Михайла Гайворонського,  

слова Юліана Назарака).
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         Слава, слава, отамане, 

Гей, ти, батьку наш! 
Ми з тобою на ворога        
Підемо всі враз!            

Коні твої осідлані,
Ми від рання ждем;
Вийди, батьку отамане,      
І скажи: ми йдем!           

І як та хмара, як туча,
Вдарим на врагів,
І з тобою в трудах, славі  
Вернемось домів.           

Не час, ореле, горювати, −
Глум забудь і біль;
Краще згинуть, як так жити, 
В бій веди, у бій!          

Та ж ми твої соколята,
Ти ж отаман наш,
Ми до бою за тобою          
Підемо всі враз!     

Ведуча:  Сучасники відзначили неабиякий військо-
вий талант і відвагу Тарнавського, ви-
явлені ним у боях за Маківку, Болехів, 
Калуш, Галич, Семаківці, Завалів, Ро-
соховатець, Дерахів, Настасів.

Ведучий: Обіймав різні офіцерські посади. Був 
заарештований поляками і деякий час 
перебував у таборі військовополоне-
них у Домб’є. Після втечі з табору, че-
рез Відень і Будапешт, перебрався до 
Станіславова.

Ведуча: 17 лютого 1919 року перейшов на 
службу до УГА, був призначений ко-
мандиром фронтової групи «Схід» під 
Львовом, а згодом очолив Другий кор-
пус УГА. Брав участь в боях під Льво-
вом і в Чортківській офензиві.

Ведучий: 5 липня 1919 року на вимогу Симона Пет-
люри диктатор ЗУНР Євген Петруше-
вич звільнив генерала Грекова і при-
значив Тарнавського генерал-четарем 
і Начальним вождем (головнокоман-
дувачем) УГА. До речі, ад’ютантом ге-
нерала був знаменитий співець УСС, 

український поет, прозаїк, композитор, 
громадський діяч Роман Купчинський. 
30 серпня 1919 року об’єднане ук-
раїнське військо здобуло Київ, однак 
невдовзі зі столиці довелося відсту-
пати. В армії почалася епідемія тифу, 
нестача зброї та продовольства.

Ведуча: Рятуючи армію, Мирон Тарнавський з 
власної ініціативи надіслав делегатів 
для переговорів про перемир’я з Доб-
ровольчою армією генерала Денікіна. 
Самоправство обурило Євгена Петру-
шевича і Мирона Тарнавського було 
звільнено з посади Начального вождя 
та віддано під трибунал.

Ведучий: На суді над Мироном Тарнавським 
сотник Степан Шалинський сказав: 
«Перед нами розігрується один з ак-
тів трагедії українського народу. Най-
вищий вождь Галицької армії стає 
перед високим судом, щоб відповісти 
за страшний злочин заради свого на-
роду і йому підчиненої армії. Що ж то 
за злочинець і чим він провинився? 
Він – улюблений і убожаний своєю 
армією. Хоч молодого віку, а вже з 
перепрацювання посивілий генерал. 
Був піонером національного війська 
як комендант Січових стрільців за 
часів Австрії. Чи злочинцем є той, 
що мучився в польській тюрмі й утік 
через гори та скали – щоби прибути 
до своєї армії? Чи злочинцем є той, 
що вів завзяті бої за Львів? Чи зло-
чинцем є той, що в найкритичнішім 
часі для нашого народу обнимає над 
нею начальну команду? Український 
Гарібальді стає перед тобою, висо-
кий суде».

Ведуча: Тарнавського і ще двох обвинуваче-
них військовий суд виправдовує. Ге-
нерал повертається в Галичину.

Ведучий: Мирону Тарнавському наступного 
року ще навіть довелося короткий 
час очолити армію, підмінивши хво-
рого Осипа Микитку. Під час союзу 
УГА з Червоною армією Тарнав- 
ський переховувався у Балті та Києві, 
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а коли в столицю увійшли поляки, 
перебрався в Галичину.

Ведуча: Проте від окупантів його це не вря-
тувало. Тарнавський був затриманий 
поляками і вивезений до табору по-
лонених у Тухлі, де перебував до кін-
ця 1920 року. Після звільнення осе-
лився у селі Черниця (нині Бродів-
ського району).

Ведучий: Мешкав в одній кімнаті, без вибагли-
вої хатньої обстановки. Спав на зви-
чайнім твердім ліжку. Страви варив 
собі сам. Сам рубав дрова. На городі 
сам висаджував ярину і бараболю. 
Уникав гучних товариств, але радів 
гостям.

Ведуча: До Львова їздив рідко. Звичайно на 
22 січня, Зелені свята, 1 листопада. 
Завжди зупинявся в «Народній Гос-
тиниці». І завжди відвідував на цвин-
тарі могили Січових стрільців. 

 «І серед моря людських голів виднів, 
мов острів, окремий гурт мужів – ко-
лишніх вояків УГА, а серед них, мов 
прапор на тому острові, сивоусий 
стрункий Генерал».

Ведучий: Мирон Тарнавський підтримував 
дружні стосунки з митрополитом Ан-
дреєм Шептицьким. Вони зустрічали-
ся на Зелені свята та під час відправ-
лення панахид за загиблими воїна-
ми. Про поважне ставлення Андрея 
Шептицького до генерала свідчить 
факт запрошення разом відпочивати 
в митрополичих палатах у Карпатах.

Ведуча: Активно співпрацював колишній 
генерал і з Науковим товариством 
«Просвіта» ім. Шевченка. У 1936 
році був запрошений на відкриття 
Музею воєнно-історичних пам’яток, 
де виступив із вітальним словом.

Ведучий: У політичному житті М. Тарнавський 
участі не брав, оскільки вважав себе 
людиною військовою. Хоча серед 
представників Українського націо-
нально-демократичного об’єднання 
було багато друзів, колишніх фрон-
товиків, які неодноразово його за-
кликали до вступу в організацію.

Ведуча: Генерал Тарнавський підтри-
мував зв’язок з ветеранськими 
об’єднаннями УСС − УГА, брав участь 
в національно-патріотичних заходах, 
які сприяли увічненню пам’яті героїв 
національно-визвольних змагань, що 
виховувало молоде покоління в дусі 
патріотизму, готовності до боротьби 
за незалежність України.

Ведучий: Помер генерал 29 червня 1938 року. 
Похорон став величезною маніфе-
стацією, в якій взяло участь близько 
30 тисяч осіб. Відспівував генерала  
у Соборі св. Юра митрополит Андрей 
Шептицький.

Ведуча: Учасники похорону несли чаші із зем-
лею з Борислава, Черниці, Белза, 
Білої Гори, Маківки, Лисоні, Галича, 
Зборова, Яворівщини, Чортківщини, −  
з місць бойової слави Генерала.

Ведучий: Поховали Мирона Тарнавського на 
Янівському цвинтарі серед побра-
тимів стрільців. Вони разом були  
в бою, вони в строю залишилися і по 
життю.

Ведуча: З генералом Мироном Тарнавським 
відходить в могилу одна з найсвітлі-
ших постатей українського визволь-
ницького руху.

Ведучий: Генерал Тарнавський залишив своїм 
друзям заповіт: до останніх хвилин 
вірити, що молодість нації ніколи 
вмерти не може…

Читець: …Поникла трава жалощами, дерево 
з туги до землі приклонилося. Звіси-
ла голову Маківка, Лисоня, задрожа-
ли поля Чорткова, Бережан, понісся 
стогін за Збруч на подільські ниви, 
дійшов до Золотоверхого, упав на 
Дніпро, а Дніпро Чорному Морю тую 
журбу-мову на хвилях подав. Помер 
Перший Вояк Української Галицької 
Армії, Лицар без скази, Людина без 
плями.
На кивок Його руки сто тисяч багнетів 
їжилось, десять тисяч шабель дзвені-
ло, п’ять соток гармат вогнем і залі-
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зом ригало. Коли стягав густі брови, 
п’ять тисяч старшин тремтіло...
А нині лежить так тихо у тісній домо-
вині такий малий, але такий великий, 
Ясновельможний Наш Спомин − Ми-
рон Тарнавський.
Генерале Наш! Чи тільки Ти сам один 
лежиш у труні?! Поклалася з Тобою 
наша буйна, многоцвітна молодість, 
що «була як буря із громом, що була 
як ніч на Купала».
«Безгоміння і сум. Безгоміння і сон. 
Тільки зірка упала...»
Ой, то не зірка, а велика, блискуча 
зоря упала з нашого неба...

Але лишила по собі вогняну смугу через ціле небо, 
що не згасне ніколи.  

(Роман Купчинський  
«Смерть генерала»)

Ведуча: Навіть після смерті московсько-біль-
шовицькі окупанти жорстоко мсти-
лись його родині. Донька Мирона 
Тарнавського Марія, що надавала 
лікарську допомогу бійцям УПА, оди-
надцять із половиною років провела 
в таборах Воркути, її чоловік Степан 
загинув у ГУЛАГу, а їхні доньки Яро-
мира і Зоряна відбували заслання  
у Читинській області.

Ведучий: Старший син Омелян разом із бать-
ком воював за Державність України. 
В 1924 році приїхав в УРСР, здобув 
в Одесі професію інженера. У 1937 
його заарештували й розстріляли.

Ведуча: Молодший син Мирон-Зимовіт нав-
чався у Празькій політехніці, був 
пластуном. Після розгрому дивізії 
«Галичина» перейшов до УПА. Про-
вів у радянських концтаборах 10 
років. Помер у Владимирській області 
(Росія).

Ведучий: Дочка Олена-Ганна в 1940 році вийш-
ла заміж, а в грудні її чоловік зник  
у застінках НКВС. У вересні 1945 
року радянські окупанти закатували 
й Ганну – її знайшли зариту в глині з 
одинадцятьма проколами багнетом.

Ведуча: Ці обдаровані від природи люди 
були цвітом нації, але комуністич-
ний режим знищив їх, бо побачив  
у них, дітях легендарного Миро-
на Тарнавського, неабияку загрозу 
власним підвалинам.

Ведучий: Ми повинні по-особливому цінувати 
і вшановувати подвиги вояків УГА, 
адже сьогодні їхній приклад наслі-
дують воїни Збройних сил України. 
Як стрільці сто років тому, так і воїни 
сучасної армії, не шкодуючи життя, 
стали на захист нашої держави.

На сцену виходять троє старшокласників  
у національних строях.

 1-й  старшокласник:
  Минатимуть і дні, й роки,
  Забудеться руїна,
  Але в історію ввійдуть
  Герої України.

2-й старшокласник:
  Напишуть їхні імена
  На обелісках слави.
  Пишатись буде нація
  Героями держави.

3-й старшокласник:
  Стояли ж твердо до кінця,
  Боролись за свободу,
  Віддали молоді життя
  За честь свого народу.

1-й старшокласник: 
  Національна честь – це  
  кермо корабля.
  Держіть її в руках могучих,
  Аж поки в усмішках блискучих
  Не зацвіте свята земля.

2-й старшокласник:
  Національна честь – це зірка провідна.
  Ідіть вночі лише за нею,
  Доки над рідною землею

В красі не спиниться вона.

3-й старшокласник: 
  Пам’ять житиме в віках,
  Не вмре і не загине.
  Слава героям, слава їм
  І слава Україні.

На сцену виходять всі учасники заходу і викону-
ють «Молитву за Україну».

Людмила Антончик,
провідний методист з питань

національно-патріотичного виховання
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На сцені Народного дому символіка України.
В центрі – портрет Івана Світличного в обрам-
ленні вишитих рушників та дати «1929−1992».
Праворуч, як епіграф до розповіді, напис: «А ти, 
дзвонарю, дзвони і не питай, чи буде світанок».
Ліворуч сцени – екран.
Під час розповіді ведучих на екрані демонструють-
ся світлини. 
На початку розповіді – Москва 60-х (парад на Крас-
ній площі); далі – архівні фото з таборів у Сибіру 
(сніги, бараки, охоронці на вишках…); на завершен-
ня розповіді – світлини репресованих та знищених 
у засланні українців-патріотів: Івана Світличного, 
Василя Симоненка, Євгена Сверстюка, Івана Дзю-
би, Василя Стуса, В’ячеслава Чорновола, Ігоря Ка-
линця та ін.
Музичне оформлення: Початок розповіді – радянські 
мелодії періоду 60-х років; середина розповіді – зву-
ки завивання хуртовини, гавкіт собак, перекличка 
засуджених; на завершення розповіді – журливі по-
минальні мелодії.
На сцені ведучі.

Ведучий: Життєвий і творчий шлях Івана Олек-
сійовича Світличного багато в чому 
схожий на долі «шістдесятників», 
що в хрущовсько-брежнєвську епоху 
не сприймали подвійну мораль ра-
дянського суспільства. Письменни-
ки, митці, творчість яких починалась 
у пору «хрущовської відлиги» і які 
обрали шлях боротьби за свободу 
творчості та права людини. 

 Євген Сверстюк влучно висловився 

про ту епоху: «Стривожені війною, 
гартовані злиднями, оглушені то-
тальною ідеологією, люди раптом 
прокинулись від падіння страшного 
ідола (Сталіна) і кинулись до пробої-
ни в стіні, де він упав. Цілі ідеологіч-
ні загони було кинуто на заліплення 
пробоїн. Однак одиниці кинулись 
їх розширювати. З цього почалися 
шістдесятники − ті, яким засвітилась 
істина і які вже не захотіли зректися 
чи відступитися від украденого світ-
ла».

Ведуча: До цього покоління відносять поетів 
Василя Симоненка, Івана Драча, 
Ліну Костенко, Євгена Гуцала, Ва-
силя Голобородька, Василя Стуса, 
а також митців Віктора Зарецького, 
Аллу Горську, Людмилу Семикіну, 
Галину Севрук, Панаса Заливаху, 
Веніаміна Кушніра та ін. Серед них 
був і Іван Світличний...
Як більшість людей цього поколін-
ня, його не обминули тюрма та кон-
центраційні табори. Неприйняття 
тодішньої хрущовсько-брежнєвської 
дійсності, участь на хвилі політичної 
відлиги в акціях на захист української 
інтелігенції визначили його страдни-
цьку долю...

Ведучий: Іван Світличний народився на До-
неччині, в селі Половинкине Ста-
робільського району Луганської 
області 20 вересня 1929 року. Його 

ВІН БУВ СВІТИЛЬНИКОМ,  
щО ГОРІВ І СВІТИВСЯ

(сценарій, присвячений 90-річчю від дня народження
 Івана Олексійовича Світличного)  
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батьки – Олексій Павлович і Меланія 
Іллівна – місцеві мешканці Половин-
киного, селяни, згодом колгоспники. 
Вони змогли виростити трьох дітей  
у ті страшні голодні роки та допо-
могли здобути їм вищу освіту. Після 
закінчення середньої школи, у 1947 
році Іван Світличний вступив на нав-
чання до Харківського університету 
на українське відділення філологіч-
ного факультету. 

Ведуча: Він був неординарною особистістю. 
«Всі ми ставились до Івана з глибо-
кою симпатією та повагою, − згаду-
вала Феня Пустова, яка в той час 
також була студенткою Харківського 
університету, − це пов’язувалося не 
стільки з прізвищем, скільки з тим, 
що він, як правило, був усміхненим, 
привітним, випромінював доброзич-
ливість. Людей до себе Іван притягу-
вав не тільки ерудицією, а й кришта-
левою моральною чистотою, щед-
рістю. На перший погляд здавався 
м’якою, беззахисною людиною, але  
в полеміці на морально-етичні, світо-
глядні питання виявляв твердість». 

Ведучий: Згодом, після закінчення універси-
тету, Іван Світличний вступив до 
аспірантури Інституту літератури  
ім. Т. Г. Шевченка. Навчався на від-
діленні теорії літератури. Тема його 
кандидатської дисертації − теорія 
художнього образу. У нього був ди-
вовижний вчитель і науковий керів-
ник − Олександр Білецький. Під час 
перебування в Інституті літератури 
Світличний опублікував низку літе-
ратурознавчих статей у періодичних 
виданнях. Працював відповідальним 
секретарем журналу «Радянське 
літературознавство», завідувачем 
відділу критики журналу «Дніпро». 
Його покликанням стали теоретичні 
дослідження в галузі літературознав-
ства. З 1957 р. − молодший науковий 
працівник Інституту літератури, а з 
1963 р. − науковий працівник Інсти-

туту філософії АН УРСР. Опрацював 
і дав глибокий аналіз тритомного 
російсько-українського словника.

Ведуча: У 60-х роках Іван Світличний − фак-
тичний організатор культурного та 
наукового життя творчої молоді. 
Зібрав велику бібліотеку. Енцикло-
педичні знання Івана Світличного,  
його індивідуальні якості приверта-
ли увагу творчої молоді. Він був ха-
ризматичний і дуже різносторонній.  
У спілкуванні з людьми дуже м’який, 
ніжний, щирий і відкритий, а в поезії −  
гострий, наступальний, саркастич-
ний, могутній. Помешкання молодо-
го вченого було своєрідним дискусій-
ним клубом, в якому кристалізували-
ся погляди і формувався особистий 
вибір більшості шістдесятників. До 
нього горнулись поети, прозаїки, 
художники. Щирою була дружба з 
Василем Стусом та Василем Симо-
ненком. Саме завдяки Світличному 
згодом були збережені для нащадків 
невидруковані в Україні вірші Симо-
ненка. 

Ведучий: Проте важка репресивна атмосфера 
починала густішати над «шістдесят-
никами». 
У 1962−1963 роках розпочинається 
кампанія, спрямована проти творчої 
інтелігенції, яка через десятиліття 
виросте у хвилю масових репресій. 
За це десятиліття, перебуваючи під 
суворим наглядом, Іван Світличний 
пише й інколи навіть публікує статті, 
здійснює переклади творів Беран-
же, Лафонтена, Бодлера, Верлена, 
перекладає з польської, турецької, 
сербської.
Але довго чекати не довелося: совєт-
ська руйнівна машина «проїхалась» 
по непокірних головах української 
творчої інтелігенції... Коротка полі-
тична і культурна відлига змінюва-
лася на нові шалені репресії. В одній 
із своїх праць Іван Дзюба писав про 
Світличного так: «Держава воювала 
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з купкою «формалістів» у мистецтві. 
Але насправді йшлося про боротьбу 
проти всякої вільної думки і неза-
лежної духовної творчості як загрози 
пануванню монопольного партійно-
го, а радше вождівського догмату. 
На Україні, як завжди, ця кампанія 
була підхоплена з безприкладною 
запопадливістю і набрала особливо 
дикого характеру: адже за вигада-
ним «формалізмом шістдесятників» 
побачили реальну перспективу на-
ціонально-культурного відродження, 
а це вже – «націоналізм».

Ведуча: Прийшли часи, коли палке слово 
критика Світличного боялися друку-
вати. Його звинуватили в тому, що 
він передав за кордон вірші В. Си-
моненка. Перший арешт відбувся 1 
вересня 1965 року за звинуваченням  
в антирадянській агітації і пропаган-
ді, але 30 квітня 1966 року Івана Світ-
личного було звільнено через недо-
статність доказів. Так він втратив 
роботу, перебивався випадковими 
заробітками, публікаціями в пресі під 
псевдонімом або чужим прізвищем. 
12 січня 1972 року Світличного за-
арештували вдруге і  звинуватили за 
тією ж статтею. На закритому судо-
вому процесі було винесено вирок −  
12 років позбавлення волі: 7 років 
концтаборів суворого режиму у сели-
щах Всесвятське й Кучино Пермської 
області та 5 років заслання у селищі 
Усть-Кан Горно-Алтайської області. 

Ведучий: Уже в таборі на засланні Іван Світ-
личний продовжує віршувати. Його 
поезії особливі, гострі й саркастичні. 
Вірші цього періоду повні внутрішніх 
докорів собі і всьому тогочасному 
суспільству за жертви беріївщини, 
голодомори, пасивність народу пе-
ред загрозою знищення самого імені 
українця. 

Ведуча: Збірку Івана Світличного «Ґратовані 
сонети» після її виходу могла читати 
тільки українська діаспора. В Україні 

вона була доступна лише поодино-
ким читачам. Відтоді ця книжка ні  
в Україні, ні поза її межами не пере-
видавалася, хоча видання готував 
сам автор. Наступні поетичні збір-
ки − «Серце для куль і для рим»,  
«У мене − тільки слово», а також тво-
ри, вміщені в колективному збірнику 
в’язничної лірики «Очима серця» та 
в періодиці, у квартальнику «Зона», 
вже друкувалися без участі автора. 
Видану у Мюнхені збірку привезла 
Іванові Олексійовичу на заслання 
дружина Леоніда Світлична. Після 
повторного редагування та зміни на-
зви (книжка мала називатися «Кож-
ний день − Великдень») переслана 
за кордон для повторного друку. На 
жаль, вона так і не була перевида-
на. У цій назві віддзеркалювався 
настрій ув’язненого поета, який, бу-
дучи за ґратами в неволі, відчував 
себе абсолютно вільним, розкутим 
(воскреслим) у своїх думках і почут-
тях. 

Ведуча: В авторській редакції «Ґратова-
них сонетів» Світличний зробив 
поправки та уточнення щодо пос-
вят. Цикл повинен був називатися 
«Іменні сонети і посвяти». Сюди ав-
тор відносить вірші, присвячені Ле-
оніді Світличній, «Моєму землякові  
В. Л. Петровському», диптих, при-
свячений Надії Світличній, а також 
сонети, присвячені Раїсі Мороз, Ми-
хайлині Коцюбинській, Василеві За-
харченкові, Вікторові Петровському, 
Ігореві Калинцю,  Борисові Антонен-
ку-Давидовичу, Світлані Кириченко, 
Михайлові Брайчевському.

Ведучий: Світличний вніс чимало мовно-
стилістичних виправлень у тексти 
сонетів. Проблеми мовознавства, 
особливо лексикології, були його фа-
ховим зацікавленням упродовж усієї 
творчості поета. Саме тому він не 
обійшов увагою жодної лексичної не-
точності, жодної помилки щодо вжи-
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вання розділового знаку. Для Івана 
Світличного праця над словом була 
стилем його життя. Він був одним із 
творців нової літературознавчої ес-
тетики. Естетики, яка базувалася на 
вишуканій формі і правді.

Ведуча: Іван Світличний дослідив мистецьку 
спадщину Тараса Григоровича Шев-
ченка та доклав чимало зусиль, аби 
вивільнити трактування творчості 
геніального поета від радянських 
стереотипів. Особливу увагу він 
приділив творам дискусійним, най-
спотворенішим ідеологічно. Серед 
Шевченкових творів, які вочевидь 
потребували такого «очищення», 
перше місце, мабуть, посідав «Ве-
ликий льох» (1845). Ця поема ніяк не 
вкладалася в рамки соцреалістич-
ного трактування, а її ідейний зміст 
тлумачився викривлено. Світличний 
стверджував, що літературознавцям 
не можна домислювати та обережні-
ше трактувати поему, «адже символи 
поеми... не припускають подвійного 
тлумачення».

Ведучий: Поетичні твори Світличного напов-
нені шляхетністю духу, моральним 
максималізмом, спротивом яничар-
ству, диктатурі страху, моральному 
самогубству. Чи не найсильнішою  
в поетичному доробку Івана Світ-
личного стала написана в таборі по-
ема «Курбас». Значний і професійно 
досконалий перекладацький доро-
бок Івана Світличного − переважно 
зі слов’янських мов та французької. 
Перекладати почав у 1957 р. з твор-
чості Беранже, більшість перекладів 
були опубліковані 1970 року у збірці 
поезій в серії «Перлини світової ліри-
ки». Брав участь у підготовці «Анто-
логії новітньої французької поезії», 
яка не побачила світ через склад 
перекладачів, твори яких на той час 
були заборонені для друку. У заслан-
ні здійснив переклад-переспів із дав-
ньоруської «Слова про Ігореву січ» з 
оригінальним тлумаченням. 

Ведуча: У своєму листі з Колими Василь Стус, 
друг і соратник Івана Світличного, 
писав: «На превелику радість мою, 
кожна подача Іванових віршів спов-
нює мене вдячністю до благосло-
венної Пермі, що змусила-таки Івана 
до писання віршів, які він, на жаль, 
покинув був десь на початку 60-х. 
Тоді зайшов час молодої генерації − 
Іван чемно дав їм місце, як прекрас-
ний зичливий критик-літератор… Він 
пускав сльози добрі, читаючи Симо-
ненка, Драча, Вінграновського, Ліну. 
Він оцінював усіх усмішкою, тактом, 
добрістю, людяністю, з того радіючи 
і тим живучи… Все кращого в мені −  
це Іван. Усе кращого в багатьох інших −  
від Івана. Він роздаровував себе по 
просвирах. Виняткова роль, винят-
кове самопожертвування − без тіні 
докору. Бог дав мені колись назва-
ти його «вусатим сонечком моїм» −  
тоді я й не розумів головою того, що 
чуло серце!…»

Ведучий: Іван Світличний на засланні мав не-
заперечний моральний авторитет 
серед політв’язнів, був душею та-
бірного руху опору − його називали 
«табірною совістю». Він брав участь  
у всіх доленосних голодуваннях, 
одне з яких тривало 56 днів. Його 
вага становила лишень 46 кілогра-
мів, через що у 1981 році пережив 
інсульт і клінічну  смерть. Хоч тілом 
був дуже слабкий, зате могутній  
і словом, і духом. Попри вкрай важ-
кий стан здоров’я: хворобу нирок, ре-
цидиви туберкульозу, частковий па-
раліч − термін ув’язнення відбув пов-
ністю і був звільнений 23 січня 1983 
року. Однак продовжувати колишню 
творчу й громадську діяльність уже 
не зміг. Роки, проведені у тюрмах та 
на засланні, підірвали здоров’я поета. 

Ведуча: Усі роки заслань та поневірянь поруч 
була вірна дружина поета Леоніда 
Світлична. В часі хвороби чолові-
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ка читала йому, готувала, лікувала, 
вдень і вночі була біля його ліжка. 
Вона терпіла разом з чоловіком 
нестатки і матеріальну скруту та 
була вірна девізові, за яким жив її чо-
ловік: «Не вір, не бійся, не проси!». 
Іван Світличний присвятив коханій 
дружині такі поетичні рядки:
Ти всім, чим лиш могла, була мені:
Була Великоднем і буднем,
Гарантом «будем-перебудем»,
Була росиною на камені
І каменем − твердим корундом.
Була зигзицею і Ладою,
Живицею на рану і владою −
Єдиною на вся і все.

Ведучий:  Недовго поет  прожив на свободі, 
не встиг натішитись оновленою не-
залежною Україною. У жовтні 1992 
року, після довготривалої хвороби  
і повного паралічу, Івана Світличного 
не стало. Похований у Києві на Бай-
ковому цвинтарі.
За збірку поезій, поетичних пере-
кладів і літературно-критичних статей 
«Серце для куль і для рим» у 1994 р. 
Іванові Світличному було посмертно 
присвоєно Державну премію України 
імені Тараса Шевченка. 

Ведуча: Оцінку життєвому і творчому шля-
ху Івана Олексійовича Світличного 
і спокуту перед ним українського 
суспільства висловив у прощальній 
промові відомий літературознавець, 
директор Інституту літератури Гри-
горій Сивокінь: «Генієм доброти ми 
називаємо Світличного чи не в один 
голос. Але не забуваймо, яким гріз-
ним, непримиренним виступав він − 
почитаймо його вірші − до тих, хто 
сховався, замовк, принишк, як тільки 
гримнуло з неба. Зневага, а не доб-
рота та всепрощення стають його 
зброєю. Заповітом не тільки племін-
никові Яремі, а всім, хто вважає себе 
мужчиною, отже, людиною сміливою 
й чесною, − заповітом, що набирає 
нової сили в умовах нашої україн- 

ської сучасності, є Іванові афорис-
тичні слова: «Як не я, тоді хто? Не 
тепер, то коли?» Вони печуть вог-
нем, не дають спокою, нагадують 
про гріхи, тяжкі гріхи. Отож від себе 
кажу: − Прости, Іване! Від інституції 
своєї грішної благаю: − Прости, Іва-
не! Від суспільності нашої нещасли-
вої молю: − Прости, Іване! Хай тобі, 
нескореному степовикові, ця київська 
столична і, на жаль, столика земля − 
пухом...»

Ведучий: Нам, людям третього тисячоліття, 
сьогодні здається дивом, що у ті 
роки, у пік страшного радянського 
застою, основним опором була влас-
не інтелігенція, яку часто називали 
м’якотілою і лояльною. Як їм вдало-
ся тоді створити таку інтелектуальну 
й морально-духовну форму спроти-
ву? Саме тоді, коли збройний спро-
тив «совєтам» припинився (остан-
ню криївку УПА було знищено саме  
в 60-х роках), на хвилю протесту 
йшла інтелігенція, та  уже з іншою 
зброєю: зі словом, з гострим розу-
мом, зі своїми принципами, зі своєю 
правдою, з неприйняттям того сус-
пільства, в якому жила. Вони знали, 
що Господь подарував їм це життя  
і його треба прожити так, аби зали-
шатися вірним собі, своїй совісті та 
тій істині, яку знайшли. Бо те, що зву-
чало з уст совєтського керівництва, 
була облуда. 
Чи складно було тоді шукати цю іс-
тину? Так складно. Люди тодішнього 
СРСР були дуже ізольовані, та в цій 
ізоляції таки знаходили правду. Ук-
раїнська інтелігенція навіть не споді-
валася на розпад Російської  імперії. 
Вони просто робили своє: воювали 
словом і правдою, творили, вірили  
і вмирали. 

Ведуча: Іван Світличний був таким воїном. 
Не воїном зі зброєю в руках, а вої-
ном з мечем духовним − українським 
Словом. 
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Іван Світличний – людина Фенікс, а 
для нас нинішніх – це підручник як 
жити, як реалізуватися у складних 
обставинах.
Прослухавши трагічну історію життя 
поета, пропонуємо ознайомитися 
з його віршами. Вони допоможуть 
осягнути поетову непересічну осо-
бистість та полюбити барви його гір-
кого, але правдивого слова.

Читці та учасники художньої самодіяльності 
декламують вірші Івана Світличного.

СОНЕТ ВДЯЧНОСТІ
  Не нарікаю ні на кого…
    Тарас Шевченко

Я не клену своєї долі,
Хоч кожен день мені взнаки:
І гне мене, і мне боки,
І перемелює поволі

Мої надії і роки.
Що буде з того? Кремінь волі?
Чи слина і квиління кволі?
Що? – хліб святий чи глевтяки?

Щось буде. Буде щось. А – буде!
Ні сліз, ні ремства, ні огуди,
Ні роздратовання, ні зла…

І слава Богу, що сподобив
Мене для гарту і для проби
На згин, на спротив і на злам.

МОЯ СВОБОДА

Свободу не втікати з бою,
Свободу чесності в бою,
Любити те, що сам люблю, 
А не підказане тобою,

Свободу за любов мою

Хоч і накласти головою,
А бути все ж самим собою,
Не проміняю на твою,

Ліврейну, жебрану, ледачу,
Вертку, замацану, як здачу,
Свободу хама й холуя.

Несу свободу в суд, за грати,
Мою від мене не забрати –
І здохну, а вона – моя.

ЗАВЖДИ В’ЯЗЕНЬ

Самі собі будуєм тюрми,
Самі в них потім живемо,
Самі себе стережемо,
Вже тюрем – тьма, і в тюрмах – юрми.

А ми – нічого. Женемо
За муром мур, за муром мур ми.
Суботники! Аврали! Штурми!
Вже й ми – не ми. Воно само

Так  склалося. Так повелося,
І так ведеться – здавна й досі.
Сліпонароджені в тюрмі,

Кому поскаржимось? На кого?
На чорта лисого? На Бога?
Тюрма – своя. І ми – самі.

ВІДЧАЙ
  І я подумаю, що в світі все мана
  І на землі ніде нема святині.
    Леся Українка

Мов шашіль, точить думка підла:
«Весь світ – марнота і мана,
Шпана чи лицар – честь одна:
Гризуться всі за пайку їдла!

І відцурається жона,
І друг продасть за копу срібла.
Весь світ гармонії і світла
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Не вартий мерзлого лайна».
Ніде ні святощів, ні свята…
Душа заскимлить, з тями стята.
Та, Господи, не доведи –

З розпуки, з відчаю, зі страху –
Покласти честь свою на плаху!
Вже краще голову клади.

ДУШЕВНИЙ СОНЕТ

Душа до вічності п’ялася,
І серце билось в унісон
Із правдою. І снився сон
Про те, як злидня-свинопаса

Коронуватимуть на трон,
І бидло стане паном. Маса
Наїсться хліба, сала, м’яса, 
І буде правда і закон.

І сталося. На скором ласа,
Душа наїлась, напилася.
І рохкає… І в лад, і в тон

Із апетитом (мало! мало!)
Їй сниться сало. Сало з салом.
А на похмілля – самогон.

*   *   *
Козацька голова – на палі…
А був же… сокіл – не козак!
І сам же й винен. Позаяк
Гарячий був. В гурті-загалі

Йому б – як тінь, як миша, як…
А він – ні свят, ні ритуалів.
А він на почесті й медалі
Плював, звиняйте. Не маніяк?

О велемудрі! Ваша правда
І вчора, і сьогодні, й завтра…
Але сміється, мов жива

Над мертвими, все та ж на палі –
На лицарському п’єдесталі –

В терновім німбі голова.
В. СИМОНЕНКОВІ

На Тебе теж відкрили справу?
Ти не уник свого хреста?
Терпкі згорьовані уста
Не слинили каправу славу

Для все вказівного перста.
Щодня конвоєм на криваву
Безлюдну, юдину розправу
Іде мужича правда-мста.

Щодня таврує – дітись ніде! –
Жерців осліплої Феміди
Твій гнів, Твій суд, Твоє ім’я.

Ти тут? Я стукаю. Ні звуку.
Ти – тут? Хіба не чуєш стуку?
…Самотня камера Твоя.

В. СТУСОВІ
  У нас нема
  зерна неправди за собою
    Тарас Шевченко

Коли Твій вистражданий злочин –
Твоя окрадена любов,
Тоді нехай в чаду обмов
Ганьблять Тебе ганьбою збочень,

Відступництва, і зрад, і змов, −
Той чорний суд Тобі ніпочім.
І Ти в пусті й холодні очі,
Як в прірву, глянеш знов і знов.

І будуть глузи, глум, погорда –
Тобі найвища нагорода,
І Ти, на проби й гарт готов,

Крізь всі Мордовії й Сибіри
Нестимеш гордо світло віри
В свою незраджену любов.
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ПРОВИНА

  Великий гріх на серці я ношу.
    Василь Стус
Я винен, браття. Всі ми винні.
Наш гріх судитимуть віки
За беріїв, за Соловки,
За чорні, зганьблені, злочинні

Переґвалтовані роки,
За куці істини нізчимні, 
За те, що унтери причинні
Нам кастрували язики,

За довбані в катівнях ребра,
За реабілітанські жебри,
За небо, ґратами рябе, − 

Судіть мене. Судіть без знижки.
Судіть – я винен – хоч до «вишки»
Мене, а заодно – й себе.

ЛЮБЛЮ ВІТЧИЗНУ…
  Люблю Отчизну я,
  но странною любовью.
    М. Лермонтов

Люблю Вітчизну я. Та любов
У мене дивна.
Не прикрюся, коли я знов
Не догодив вам.
І байдуже, чи мій Дантес
Любов ту визнав.
Вітчизна – це не хтось і десь,
Я – теж Вітчизна.
Не раб нікому й не слуга
На побігеньках,
Я ласки не запобігав
І в неї, неньки.
І в серці, непідвладнім злу,
Ношу з собою
Вітчизни славу немалу
І рани болю.
Ношу тягяр пекучих правд,
Ганьбу Вітчизни
Не на показ, не на парад
Патріотизму.
За те, що був я в неї син,
Мене карали,
І я любов свою носив
Поза Арали.
Я знав: ся чаша не мине,

Та доля в мене
Жорстока, вибравши мене –
Благословенна.
Кажу до побратимів я:
− Всього ще буде.
Та чисте збережіть ім’я:
Ми – люди! люди!
А вам, раби, кажу: − Раби!
Вас мало били.
Люблю Вітчизну я… Якби
Ми всі любили!  

Під час підготовки заходу рекомендуємо оз-
найомитися з нижче наведеними матеріалами:

Телевізійний фільм циклу «Українці: Віра. Надія. 
Любов»: Фільм третій: «Українці: Любов», присвя-
чений Івану Світличному / режисер А. Ящишин, 
автор сценарію Р. Корогодський. – К. : Київнаук-
фільм, 1992.

Про Івана Світличного згадано у фільмі «Просвіт-
лої дороги свічка чорна»: Фільм 1 / режисер С. Чер-
нілевський. : Кіностудія «Галичина-фільм», 1992.

Книга «Доброокий» (спогади про Івана Світлично-
го, підготовані Леонідою Світличною). – К. : Час, 
1998.

Поет Василь Стус присвятив Івану Світличному 
вірш «Не можу я без посмішки Івана…»
Композитор В. Губа на твори І. Світличного на-
писав цикл «Ґратовані сонети» для баритона або 
баса в супроводі фортепіано (1990).
Портрети Івана Світличного намалювали Алла 
Горська (1967), Любослав Гуцалюк (1978), Опанас 
Заливаха (1988), Борис Плаксій (цикл «Творці неза-
лежності»).
Погруддя Івана Світличного створив  
скульптор Богдан Довгань (1968).

Наталія Ярка,
провідний методист по роботі з молоддю,

любительських об’єднань та клубів за інтересами
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