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С
еред розмаїття вулиць, вуличок і провулків 
центральної частини старого Львова є одна, 
яка по-особливому манить численних туристів, 

гостей і мешканців міста. Ошатна привабливість, 
компактне облаштування, що із невмовкаючим гамо-
ром затишних кафе, ресторанів і найрізноманітніших 
гастрономічних крапок, над якими з раннього-ранку 
до пізнього вечора звучить музика, сміх, жарти, ви-
гуки і оклики, усе, що ця завжди людна вулиця здат-
на нести для кожного, хто мандрує нею, водночас 

наповнюючи духом радощів, веселощів, безупинним 
плином життя увесь довколишній простір львівсько-
го середмістя. Увесь цей щоденний вир нестримно-
го руху вулиці завжди потопає у п’янкому ароматі 
невід’ємного символу Львова – його запашної кави, 
в якому кожен здатен відшукати для себе відтінки 
млосних спогадів юності, романтики, незабутнього 
кохання.

Так, йдеться про одну із найкоротших, проте чи не 
найцікавішу за історією вулицю, що з 1989 року при-
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брала собі світле ім’я видатного українського режи-
сера та культурно-мистецького діяча Леся Курбаса.

Отож, кожен, кому доведеться опинитися посеред 
цієї вулиці, неодмінно зупинить свій погляд на одній 
із найпривабливіших будівель, що під номером 3,  
у якій сьогодні містяться дві знані у місті установи –  
Львівський обласний центр народної творчості  
і культурно-освітньої роботи та Львівський молодіж-
ний театр імені Леся Курбаса.

Нетипова геометрія вікон, просторий балкон, що 
своєю масою доладно виступає із другого поверху 
будинку, химерні маски добра і зла, скульптурні об-
рази міфічних істот, драматичний погляд яких скеро-
ваний у неозорий простір неба, вдало поєднуються 
із готичним рельєфом даху будівлі, гармонійно вкри-
того знаменитою на увесь світ червоною австрій- 
ською черепицею. Усе це завжди магічно застанов-
ляє на собі погляд та увагу перехожих і надзвичайно 
приваблює.

Та це й не дивно. Адже від початку своєї історії 
цей будинок був споруджений за задумом відомих 
львівських архітекторів Зигмунта Федорського та 
Станіслава Мацудзінського як елітарний ігорно-роз-
важальний комплекс – театр-вар’єте «Казино де 
Парі». Отож, лишень переступаємо поріг цього ди-
вовижного будинку, одразу ж потрапляємо у просто-
ру, проте доволі компактну театральну залу, в якій 
наш погляд неодмінно зупиниться на панелях стін, 
обкладених темно-зеленими смарагдовими плита-
ми, а портали балконів ряснітимуть позолоченими 
барельєфами та ліпниною, які при тьмяному сяйві 
розкішної центральної люстри та десятків канде-
лябрів і бра наповнюють простір зали незабутнім 
відчуттям ретро-епохи, яку у Львові можна відчути 
переважно у малознаних місцинах. 

Відомо, що в партері зали колись знаходився ре-
сторан, а на сцені часто виступали відомі й не вельми 
знані артисти, на котрих було покладено прозаїчне 
завдання, – розважати відвідувачів казино. 

П’ять поверхів будівлі, на яких містилися кімнати 
для гри в покер, рулетку тощо, з’єднувалися ліфтом. 
А підвальні приміщення, ходи і виходи яких дозволя-

ли відвідувачам, за певних несприятливих ситуацій, 
непомітно для небажаного ока залишити будинок,  
і, за бажанням, опинитися з протилежної до вже зга-
дуваної вулиці Різницької (нині Северина Наливай-
ка), що простяглася позаду будинку, що було доволі 
зручним для відпочинкових, потаємних, ділових, 
конспіративних, ба навіть інтимних зустрічей.

Утім, зосередимо увагу на одному із сьогоднішніх 
господарів цієї будівлі – Львівському обласному центрі  
народної творчості і культурно-освітньої роботи –  
установі, якій 20 грудня 2019 року виповнилося  
80 років.

20 грудня 1939 року Постановою Ради Народ- 
них Комісарів УРСР, підписаною Головою 
Ради Л. Корнійцем і керуючим справами Ради  
О. Шинкарьовим «Про організацію театрів, музичних 
колективів, будинків народної творчості і театраль-
но-музичних закладів у Львівській, Дрогобицькій, 
Волинській, Ровенській, Станіславській і Тернопіль-
ській областях», у Львові розпочав свою роботу по-
передник сучасного Центру – Львівський обласний 
будинок народної творчості і культурно-освітньої 
роботи. 

Функціональним призначенням нового закладу 
культури мало стати забезпечення ідеологічного 
фронту радянської влади у сфері народної творчості 
і культурно-освітньої роботи, яка стрімкими темпами 
отримала розвиток на новоокупованих західних зем-
лях України шляхом нещадного закриття, передусім 
колись такого популярного в Галичині товариства 
«Просвіта», і відкриття на зміну сільським народним 
домам новітніх осередків культурницької (насампе-
ред ідеологічної) роботи, якими стали сільські клуби 
та міські будинки культури. 

Зазначимо, що заснування нової культурницької 
установи – Львівського обласного будинку народ-
ної творчості – не стало чимось новим для галичан. 
Адже відомо, що ще з 1937 року передова й націо-
нально свідома українська інтелігенція гуртувалася 
задля активізації культурницького життя в краю, 
особливо на селі, з метою збереження національних 
вартостей та патріотичного духу населення. Згодом 
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це угруповання отримало назву – Інститут народної 
творчості (ІНТ). Це було громадське об’єднання, 
що, по суті, стало продовженням яскравих традицій 
таких відомих культурно-мистецьких товариств Га-
личини, як «Просвіта», «Боян», «Торбан», «Банду-
рист», «Кобзар», «Лірник» та інших.

І хоча першим приміщенням, в якому розташу-
валися робочі кабінети новоствореної радянською 
владою установи (ОБНТ), стало спеціально обла-
штоване горище відомої центральної будівлі Льво-
ва – пасажу Міколяша (зруйнований під час Другої 
світової війни), то прихистком для творчих колек-
тивів, студій та художньо-декоративних майстерень 
Будинку творчості стали приміщення колишнього 
польського ремісничого та театрально-мистецького 
центру «Гвязда», що знаходився в будівлі, що по ву-
лиці Францишканській 7 (нині В. Короленка 7). 

Отож, серед розмаїття творчих колективів, відділів, 
майстерень, курсів, завданням яких було активізува-
ти культурницьке життя з метою утвердження нової 
влади, ми знаходимо чимало прикладів того, з яким 
неймовірним розмахом взялися совіти до справи 
утвердження своєї ідеології засобами, формами  
і методами всеосяжного культурного впливу на на-
селення краю.

Відомо, що саме у цьому будинку, що був відда-
ний під юрисдикцію ОБНТ, розпочав роботу надзви-
чайно популярний серед львів’ян Театр естрадних 
мініатюр під керівництвом Зенона Тарнавського, що 
невдовзі отримав назву «Веселий Львів».

Утім, часу для повноцінного налагодження роботи 
Львівського обласного будинку народної творчості 
внаслідок початку Другої світової війни виявилося 
надто мало, позаяк уже в серпні 1941 року, як відо-
мо, Львів на зміну радянській окупації потрапив під 
окупацію німецьких нацистів. Отож, за умов стрімко-
го розвитку нових історичних реалій робота нашвид-
куруч створених совітами установ була зупинена, 
або ж цілковито паралізована. 

Проте нескоримий дух найяскравіших представ-
ників галицької інтелігенції, навіть в умовах окупації, 
сприяв блискучому розвитку діяльності вже зміцні-

лого Інституту народної творчості і явив незабутні 
зразки відродження, збереження та реалізації не-
повторних заходів, завдяки яким цілі пласти твор-
чого аматорського руху Львівщини, як і усього гали-
цького краю, здобули дивовижних висот невпинного 
лету української визвольної ідеї та нескореності во-
лелюбного духу українців. Адже саме після відступу 
радянських військ у Львові розпочав свою активну 
діяльність Український Центральний Комітет, так 
звана «Централя», очолюваний відомим культурно-
освітнім та суспільно-громадським діячем Костем 
Панківським, котрий вже з перших днів чітко обстою-
вав позиції утвердження усього українського, зокре-
ма серед студентської молоді та культурно-мистець-
кого життя Львова, а над усе, – в селах Галичини, в 
яких, на тверде переконання Панківського, містилася 
цілюща оаза української традиції та націєтворчої ідеї. 

Отож, для реалізації своїх амбітних задумів Кость 
Панківський вбачав передусім активізацію роботи 
Інституту народної творчості як центру просвітниц-
тва, виховання та окультурення представниками 
передової української інтелігенції якнайширших 
верств населення. Перші кроки з реформування 
ІНТу вражають – інтенсивна організація при установі 
хорів, капели бандуристів, ансамблю мандоліністів, 
театру, творчої майстерні з виготовлення декора-
цій, сценічних костюмів, а разом із цим залучення 
до роботи Інституту кращих письменницьких сил 
краю для написання п’єс, сценаріїв, інсценівок літе-
ратурних творів, а також композиторів, художників, 
декораторів. Здійснювалось також налагодження 
безперебійної роботи сценарно-літературного та 
нотного видавництв. Усе це стало справжнім гор-
нилом культури, мистецтва, народної творчості та 
просвітництва, навколо якого численно гуртувалася 
творча професійна та аматорська еліта Львівщини 
та її околиць. А колоритна постать очільника ІНТу,  
греко-католицького священника, отця Северина 
Сапруна – мужа державного штибу із авторитетною 
духовною та музичною освітою, отриманою ним під 
час навчання в Європі, стала символом переконли-
вого поступу українського просвітницького та куль-
турно-мистецького руху в Галичині у період з 1941 
по 1944 роки.
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Замислимося на мить – організація у 1942 році 

величавого хорового конкурсу, приуроченого до 
100-річчя від дня народження фундатора україн- 
ської класичної музики Миколи Лисенка, в якому взяло 
участь понад 450 хорових колективів (!) з фіналь-
ним концертом його переможців, що відбувся в при-
міщенні Львівського театру опери та балету. З’їзд 
бандуристів Галичини, що був організований 1943 
року у Львові. Організація тріумфального виступу 
у Львові, містах та містечках Галицького краю сла-
ветної Української капели бандуристів ім. Т. Г. Шев-
ченка під керівництвом Григорія Китастого, у складі 
якої виступали щойно визволені від примусових 
робіт у Німеччині українські бандуристи. Тоді, відві-
давши один із концертів капели, митрополит Андрей 
Шептицький назвав ці заходи «променем світла для 
відродження української нації, що дає їй надію на 
майбутнє». Окрім цього, безперервна робота курсів, 
студій, гуртків, організація локальних фестин, ог-
лядів та творчих змагань, важливість яких й до сьо-
годні важко переоцінити. 

Згадаймо лише плеяду славетних галичан, які 
жертовно присвятили свій талант, знання й уміння 
сподвижницькій праці у стінах ІНТу – надважливої 
культурно-мистецької інституції, яка задля розвою 
української культури і мистецтва перевершила усі 
так щедро покладені на неї сподівання. А це: хор-
мейстери Василь Осташевський (керівник чоловічо-
го хору) та Нестор Городовенко (керівник мішаної 
хорової капели ім. М. Леонтовича), музикант Осип 
Курочка, який в очільництві надзвичайно популяр-
ного у той час джаз-оркестру ІНТу здобув любов  
і повагу львів’ян та мешканців околиць міста. А поруч 
в Інституті працювали неперевершені майстри об-
разотворчого мистецтва – Олена Кульчицька, Віра 
Свінціцька, Осип Курилас, Михайло Єршов, Сергій 
Литвиненко, Антін Малюца, Михайло Михалевич, 
Едвард Козак та багато інших; письменники – Свя-
тослав Гординський, Володимир Сафронов-Леви-
цький, Борис Нижанківський, Тарас Мигаль, Східний 
(ймовірно псевдонім), Юрій Косач та ін.; режисери –  
Володимир Блавацький, Йосип Стадник, Петро Со-
рока, Йосип Гірняк, Богдан Паздрій та ін.; компози-
тори – Станіслав Людкевич, Василь Барвінський, 
Микола Колесса, Зеновій Лесько, Анатолій Кос-Ана-

тольський, Євген Козак та ін.; співаки – Мирослав 
Скала-Старицький, Олександра Любич-Парахоняк; 
скрипаль Євген Перфецький; скрипаль і музикозна-
вець Євген Цегельський та чимало інших – знаних, 
авторитетних і безмежно жертовних. 

Усе це стало неоціненним здобутком, який ле-
гендарний  ІНТ передав у спадок реанімованому 
Львівському обласному будинку народної творчості, 
який у серпні 1944 року, після новітнього встанов-
лення радянської влади знову розгорнув свою робо-
ту на Львівщині.

Відтак, з метою налагодження мобільної роботи, 
наприкінці 1944 року увесь адміністративний, гос-
подарський, художній та творчий склад Будинку був 
переселений в приміщення, що по вулиці Тадеуша 
Рейтана 3 (з 1945 року вулицю було перейменовано 
на 8 Березня, а з 1950 року – на Павлика Морозова, 
і лише у 1989 році вулиця отримала сучасну назву – 
Леся Курбаса), будівлю, в якій установа знаходиться 
й донині.

Відомо, що вже у перші повоєнні місяці, у 1944 
році, зусиллями спеціаліста з театрального жанру 
Антоніни Стешенко при Будинку був організований 
ляльковий театр, художній рівень якого невдовзі на-
був такого визнання, що 15 квітня 1946 року цьому 
колективу було надано статус державного (нині 
це відомий в Україні Львівський академічний театр 
ляльок).

На зламі 1940–1950-х років уславився Будинок на-
родної творчості й багатьма творчими колективами, 
котрі у ньому працювали. Гучної популярності серед 
львів’ян та мешканців області здобули театр під 
керівництвом Селіванова та оркестр народних ін-
струментів на чолі з керівником Білоусовим (імена, 
на жаль, не встановлено).

У 1948 році в приміщенні Будинку розпочала свої 
перші репетиції хорова капела під керівництвом хор-
мейстера Львівського оперного театру Володимира 
Панасюка. Згодом, після арешту диригента, капелу 
очолив талановитий хоровий диригент Євген Вах-
няк, котрому вдалося вивести капелу до найвищо-
го рівня хорового мистецтва та присвоєння їй най-
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престижнішого звання – Заслуженої хорової капели 
УРСР (йдеться про відому нині Заслужену хорову 
капелу України «Боян» ім. Євгена Вахняка).

Наприкінці 50-х років з ініціативи спеціаліста з об-
разотворчого мистецтва Софії Вальницької у Центрі 
був створений музей, в багатющій експозиції якого 
містилися доробки майстрів-аматорів та митців-про-
фесіоналів Львівщини. Яскраво повнилася музейна 
експозиція і старожитностями галичан, старанно 
зібраними та усистематизованими Софією Томів-
ною. На превеликий жаль, після смерті Вальницької, 
у 1964 році, за досі нез’ясованих обставин створена 
нею колекція перейшла до рук численних приватних 
колекціонерів. Згодом колекція була ліквідована.

У переддень свята Центру, звичайно ж, згадуємо 
славетну плеяду очільників установи, які від її 
повоєнного періоду діяльності аж до сьогодення дба-
ли про непорушність традицій українського просвіт-
ництва, народної культури і аматорського мистец-
тва – Стешенко С. П., Пець П. Ф., Волков В. М.,  
Порошина О. Д., Батіщев Г. М., заслужений праців-
ник культури УРСР Панькевич Б. П., кандидат педа-
гогічних наук, доцент Береза Р. П. Усі вони й донині 
залишаються у вдячній пам’яті багатьох клубних 
працівників, районних методистів та аматорів сцени 
Львівщини.

26 квітня 1977 року з метою посилення культур-
но-освітньої роботи серед населення Постановою 
Ради Міністрів УРСР № 239 та на підставі рішення 
Львівського виконкому обласної Ради народних де-
путатів від 5 червня 1979 року за № 258 Львівський 
обласний будинок народної творчості і культурно-
освітньої роботи було реорганізовано у Львівський 
обласний науково-методичний центр народної твор-
чості і культурно-освітньої роботи (ЛОНМЦ і КОР). 

Новітня реформа передбачала зміцнення науково-
методичних засад центрів шляхом введення до їхніх 
штатів спеціалістів вищого рівня, серед яких мали б  
обов’язково бути науковці та відомі фахівці в галузі 
просвітництва та аматорського мистецтва. Були 
внесені суттєві зміни й до структури Центру. Так, 
колишні спеціалісти-жанровики стали методистами, 
переформатованими у підпорядкування окремих 

відділів: «культурно-освітньої роботи» та «народної 
творчості», а задля подальшого розвитку наукових 
засад культурно-освітньої та культурно-аналітичної  
і дослідницької роботи у штатний розпис Центру 
було внесено два додаткові відділи – «науково-ме-
тодичної роботи» та «організаційно-методичної ро-
боти».

Щоправда, як це неодноразово траплялося в іс-
торії багатьох радянських реформ, будь-яке їхнє 
починання не завжди набувало логічного розвитку 
та отримання очікуваних результатів на етапі за-
вершення. Відтак, відсутність гідної оплати праці 
справжніх науковців галузі стала на заваді їхньому 
масовому приходу в центри, а тому новостворений 
«науковий» статус центрів так і не знайшов свого 
всеохоплюючого практичного застосування. 

Отож, новостворений відділ «науково-організацій-
ної роботи» Львівського ОНМЦ і КОР очолив Ярос-
лав Дорощак, а під його керівництвом розпочали 
роботу методисти – Ярослав Сало, Тамара Саєнко, 
Оксана Андрейко, Володимир Кузик.

Відділ «організаційно-методичної роботи», очо-
люваний Орестом Куликом, у своєму складі налі-
чував таких методистів, як Богдан Генгало, Надія 
Масляк, Олександра Юрик, Надія Труш. Усі вони 
запам’яталися як високофахові спеціалісти, посиль-
ний внесок яких став помітним у тогочасних вимогах, 
що стояли перед галуззю культури.

Чергова реформа структури установи була прове-
дена у 1992 році. У ній спеціальним розпорядженням 
Львівської обласної державної адміністрації з Цент-
ру було знято статус «наукової установи» і повер-
нено вигляд, який відповідав реаліям часу. Відтоді 
установа отримала назву – Львівський державний 
обласний центр народної творчості і культурно-ос-
вітньої роботи. Щоправда, у 2010 році в її структуру, 
цього разу вже з ініціативи адміністрації, були внесені 
суттєві корективи. Відділ фольклору був об’єднаний 
з відділом народної творчості, а в структуру Центру 
було введено студію звукозапису. І наостанок, у 2016 
році, у зв’язку із введенням в Україні нової редакції 
Закону «Про місцеве самоврядування», було зміне-
но майновий статус установи. Відтоді Центр пере-
йшов у підпорядкування Львівської обласної ради, а 
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тому в його назву знову були внесені корективи, які 
діють і сьогодні. Отож, з 2016 року установа отрима-
ла сучасну назву – Комунальний заклад Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр народ-
ної творчості і культурно-освітньої роботи».

Проте, які б реформи не відбувалися, установа пи-
шається тим, що у різні часи історії її золоті сторінки 
прикрашали імена видатних особистостей в галузі 
культури і мистецтва, якими Центр пишатиметься 
завжди. Бандуристи Юрій та Наталія Сінгалевичі, 
поети Ростислав Братунь та Ірина Калинець, пись-
менник Володимир Яворівський (лауреат Державної 
премії України імені Тараса Шевченка, 1984 рік), 
режисер Роман Віктюк (народний артист України з 
2006 року), громадський і суспільно-політичний діяч 
Богдан Горинь (лауреат Національної премії України 
імені Тараса Шевченка 2019 року), режисер, заслу-
жений діяч культури Польщі Збігнєв Хшановський, 
інші відомі особистості. Усі вони залишили яскраву 
дещицю свого таланту у стінах Центру.

Яскравою була й діяльність таких нині знаних  
в Україні творчих колективів, як Перша професійна 
капела бандуристів Галичини під керівництвом ле-
гендарного бандуриста Юрія Сінгалевича; Народна 
чоловіча хорова капела «Прометей», що працюва-
ла в Центрі під керівництвом заслужених артистів 
УРСР Олексія Волинця та Ігоря Жука; вокально-
хореографічний ансамбль «Чорногора», колектив, 
який невдовзі отримав звання Заслуженого вокаль-
но-хореографічного ансамблю України «Галичина» 
під орудою видатного українського балетмейстера-
постановника, етнографа та артиста-танцюриста 
Ярослава Чуперчука; Народна чоловіча хорова ка-
пела «Гомін» під керівництвом заслуженого діяча 
мистецтв України Олега Цигилика, або ж відомий 
у новітній історії Центру Галицький камерний хор 
«Євшан», організований відомим хормейстером 
Михайлом Богачем, згодом очолюваний Богданом 
Генгалом (нині заслужений діяч мистецтв України), 
Романом Стефанком та сьогоднішнім керівником  
колективу Ігорем Даньковським; Народна ама-
торська театр-студія «Велес» під керівництвом та 
режисурою провідного методиста з театрального 
жанру Центру Ігоря Токаря; ансамбль народної 

музики «Карпатські зорі» під керівництвом знаного 
музиканта Петра Свердлика, а також кіно-, відео- та 
фотокурси, які під керівництвом заслуженого праців-
ника культури України, члена Національної спілки 
журналістів України Мирослава Максимовича діяли 
при Центрі понад п’ятдесят років (!) (з 1956 року).  
У 1995 році при Центрі засноване Львівське облас-
не відділення Всеукраїнської спілки кобзарів (у 2008 
році Спілка отримала статус Національної), а також 
інші творчі формування, які у різний час працювали 
при установі.

Неоціненну роль відіграла й організація у 50-х – 
80-х роках при Центрі курсів підвищення кваліфікації 
працівників культури області, які багато років пос-
піль очолював колишній директор установи Вадим 
Волков. Його сумлінними помічницями у веденні 
документації були секретарі – Парасковія Тищен-
ко, Любов Соболта, Надія Фершал. Примітно, що 
у структурі курсів діяв Народний інститут навчан-
ня та підвищення кваліфікації керівників художніх 
аматорських колективів. Тривалий час директором  
Інституту був відомий український хоровий дири-
гент, доцент Львівської державної консерваторії  
ім. М. В. Лисенка, заслужений артист УРСР (згодом 
професор, народний артист України) Євген Вахняк.

Яскравою сторінкою в історії установи є робота об-
ласного об’єднання самодіяльних композиторів, що 
функціонувало при Центрі з 70-х років аж до 1996 
року, під очільництвом професійного композитора 
Олександра Калустьяна, а згодом і композиторів-
аматорів Остапа Луківа та Ігоря Іванова. Зазначимо, 
що у різний час до Об’єднання входили такі леген-
дарні постаті, як Володимир Івасюк, Ярослав Вид-
жак, Богдан Пилат, Роман Жеплинський, Володимир 
Листопад, Сергій Петросян, Левко Калитин, Олесь 
Дяк, заслужений діяч мистецтв України Ростислав 
Демчишин, заслужені працівники культури України 
Марія Феньвіші, Михайло Баран та Євген Застав-
ний, а також відомі поетки з Галичини – Ганна Канич, 
Євгенія Лещук та низка інших відомих митців краю.

Особливим пошанівком серед львів’ян користува-
лася робота обласного Театру народної творчості, 
що діяв при Центрі у 50–80-х роках ХХ ст.. Щонеділі в при-
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міщенні театральної зали установи публіка за сим-
волічну плату (5 копійок) мала змогу переглянути 
виставу, концерт, а чи будь-яке інше дійство у ви-
конанні артистів-аматорів, котрі виключно задля цієї 
мети приїздили у Центр. Чимало років свого творчо-
го життя віддав талановитий очільник та невтомний 
художній керівник Театру Олексій Щур.

Значною допомогою для театральних та концерт-
них постановок, що здійснювалися в містах та селах 
області, слугувала відома костюмерна Центру, що 
діяла під керівництвом фанатично відданих улюб-
леній справі завідувачів Івана Солончака, а згодом 
Надії Сікори. Вишукані театрально-сценічні строї, 
моделі яких нерідко створювалися під наглядом 
провідних модельєрів Львова, мали неабиякий за-
пит серед акторів-аматорів області. 

Відчутну допомогу у підготовці, випуску та тиражу-
ванні методичних матеріалів Центру надавали пра-
цівники відділу розмножувальної техніки, в якому 
сумлінно працювали Ірина Микласевич та Стефанія 
Герега.

Багатющим був і методично-репертуарний фонд 
(30 000 примірників) бібліотеки Центру, незмінно з 
1966 року очолюваної легендарним бібліотекарем 
Тамарою Сачик. Бібліотека функціонувала у струк-
турі установи до 2000 року, аж до початку тотальної 
комп’ютеризації суспільного простору, і залишалася 
основним нотним, літературно-сценарним та мето-
дичним джерелом задоволення потреб працівників 
культури області. 

Безумовно, вагомою цінністю будь-якої устано-
ви завжди були її висококваліфіковані працівники. 
Саме тому у переддень славного ювілею Центру зі 
словами вдячності та душевної теплоти культосві-
тяни області згадують патріарха культосвітньої ца-
рини, заслуженого працівника культури України, 
багатолітнього завідувача відділу культурно-освіт-
ньої роботи, члена Національної спілки письменни-
ків України Володимира Квітневого, котрий віддав 
улюбленій справі понад п’ятдесят (!) років життя. 
Впродовж цих років він став незабутнім реформато-
ром культосвітньої ниви, облагородивши її новими 

формами роботи, методикою та арсеналом засобів, 
які й донині не втратили своєї значущості в роботі 
багатьох працівників культури.

Поруч із Володимиром Квітневим задля досягнен-
ня вагомих результатів у культурно-освітній галузі 
чимало років працювали (багато із них продовжують 
працювати) такі відомі на Львівщині фахівці, як про-
відні методисти з питань культурно-просвітницької 
роботи Марта Грицик, Наталія Ярка, Людмила Ан-
тончик, Богдан Федоришин, Володимир Рудницький 
(згодом багаторічний директор Львівського палацу 
естетичного виховання учнівської молоді, заслуже-
ний працівник культури України), Євгенія Каверіна, 
Майя Євсеєва, Михайло Которин, Марія Бакун, Іри-
на Підопригора, Орися Гавриш, Галина Стадницька, 
Людмила Бардачевська, Ольга Мартинюк, Сергій 
Ткаченко та інші.

Мудрість і виваженість завжди були притаманни-
ми високопрофесійній роботі очільників відділу на-
родної творчості – заслуженого працівника культури 
України Володимира Гнідя, Олександра Градуса, 
Юрія Гуреша, заслуженого працівника культури Ук-
раїни, члена Національної спілки бандуристів Ук-
раїни Ольги Дуляби. Завдяки їхньому дбайливому 
керівництву завжди жертовно працювали провідні 
методисти-жанровики: Олександр Семашко, Василь 
Онишкевич, Ігор Якимець, Михайло Бойко, Андрій 
Волошин, Павло Копильчак (музичний); Володимир 
Романик, Михайло Богач, Леся Болеста, Юрій Гу-
реш, Алла Хоменко (Шемелинець), Ігор Даньковський 
(хоровий); Мирослава Холодюк, Любов Дума, Анас-
тасія Гуменецька, Ігор Токар, Оксана Качмар (теат-
ральний); Володимир Когут (доцент, 1993 р.), заслу-
жений діяч мистецтв України (1994 р.), Олександр 
Градус, Тарас Шіт (хореографічний); Софія Вальни-
цька, Михайло Блаватний, Ізидор Різник, Орест Ско-
лоздра, Агнеса Ропецька (декоративно-ужиткового 
народного мистецтва); Леся Сидоренко (по роботі з 
художньо-просвітницькими колективами); завідувач 
сектору кіно- та фотомистецтва, заслужений пра-
цівник культури України Мирослав Максимович та 
методисти з кіно- та відеомистецтва – Роман Бучко,  
Юрій Петрина, Богдан Кушнірчук, Орест Москва; 
методисти з фотомистецтва – Євген Коморовський, 
Володимир Брацихін.
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Яскравою подією в популяризації творчих набут-

ків міст і сіл Львівщини став на початку 90-х років 
щомісячний вихід на Львівському обласному теле-
баченні цілісного циклу телепрограм «Животоки», 
ініціатором створення яких була провідний методист 
Центру, а згодом відома львівська тележурналістка 
Леся Сидоренко. Тоді трансляцію кожної нової пере-
дачі область очікувала з нетерпінням, адже добре 
знані обличчя солістів, музикантів, танцюристів, як  
і творчих колективів, у кожному випуску «Животоків» 
набували загального визнання.

Важливою віхою для повноцінного розвитку і ут-
вердження в народній творчості краю стало напри-
кінці 80-х років створення у структурі Центру відділу 
фольклору, який з перших днів його роботи очолив 
член Національної спілки журналістів, відомий теле- 
та радіожурналіст Володимир Кузик. За його очіль-
ництва злагоджена робота провідних методистів 
Ярослава Сала, Тараса Сливинського, Юрія Біску-
па, Алли Шемелинець, Галини Моти, Мирона Дацка 
(заслужений діяч мистецтв України з 2018 року), Во-
лодимира Пасічника стала справжнім кадровим над-
банням у пошуку, вивченні та популяризації коштов-
них перлин у царині пісенної, музичної, хореографіч-
ної та обрядово-традиційної культури нашого краю.

Благодатним підґрунтям для реалізації цих важ-
ливих заходів став започаткований Володимиром 
Кузиком цикл радіопередач під загальною назвою 
«Животоки», кожен випуск якої всеосяжно висвіт-
лював нетлінні скарби фольклору, якими пишалися 
райони, міста і села області. А започаткування та 
проведення відділом щорічних науково-практичних 
конференцій з питань традицій українського народу, 
в яких постійно брали участь найвідоміші науков-
ці-фольклористи, викладачі провідних навчальних 
закладів Львова, якнайкраще сприяли розширенню 
світогляду працівників культури Львівщини, котрі зай-
малися проблематикою народних традицій краю.

Справді революційною можна назвати розроблену 
Володимиром Квітневим та Володимиром Кузиком 
наприкінці 80-х років у Центрі концепцію відроджен-
ня народних домів та осередків товариства «Просві-
та», яка у 1990 році була закладена у Постанову від 

04.12.1990 р. № 472 виконкому Львівської обласної 
ради народних депутатів та президії Львівської об-
ласної ради профспілок і розпочала новітню добу  
в історії культурно-освітньої роботи в області. Тоді 
повернення історичної справедливості в роботу 
культурно-освітніх закладів Львівщини було гідне 
подиву і наслідування, яке не без успіху запозичила 
низка областей України.

Позитивного резонансу в культурному житті краю 
здобуло також введення в практику новітнього на-
прямку в культурно-освітній роботі народних домів, 
розробленого Володимиром Квітневим, – христи-
янського виховання, що дало змогу здійснити різ-
нобічний підхід закладів культури Львівщини до 
відродження та широкої популяризації серед насе-
лення несправедливо забутих моральних чеснот, 
якими послуговується християнський світ.

Дієвим нововведенням у стимулюванні роботи 
клубних працівників, творчих колективів, окремих 
виконавців та керівників стало заснування у 1994 
році Центром спільно з Об’єднанням профспілок 
Львівщини відзнаки «За національно-культурне 
відродження», якою до 2018 року було нагороджено 
та премійовано майже 70 кращих культосвітян дер-
жавної та профспілкової мережі області, меценатів 
культури, народних майстрів, які своєю натхненною 
працею отримали право бути першими серед кращих.

Гордістю установи став започаткований у січ-
ні 1993 року вихід першого серед Центрів України 
культурно-просвітницького вісника «Животоки». 
Редакторами видання у різні роки були: Надія  
Шклярська, Олена Катеринчук, Наталія Романів,  
Оксана Кунець, котрі у кожен випуск вісника вклада- 
ли часточку свого серця і душі, завдяки чому 
«Животоки» отримали всенародне визнання пра-
цівників культури області, а згодом й України. Вже з 
перших номерів видання здобуло неймовірну попу-
лярність. У кожному сільському, районному та місь-
кому народному домі області вісник став своєрідним 
методичним посібником, на сторінках якого кожен 
міг знайти відповіді на найскладніші запитання щодо 
організації найрізноманітніших культурно-освітніх 
заходів, мати змогу поповнити репертуар творчих 
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колективів, отож, завжди мати фахову трибуну, з 
якої засобами друкованого слова повсякчас звучала 
така потрібна думка, порада та настанова.

Не може не пишатися установа тим, що в її сті-
нах під керівництвом провідного методиста з обра-
зотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 
Михайла Бондара функціонує об’єднання майстрів 
народної творчості, яке налічує сьогодні близько 
трьохсот імен (!), кожне з яких своїм непересічним 
талантом віддано служить розвитку та популяриза-
ції досягнень народної художньої культури.

Чималої слави зажив і відомий Інститут хореогра-
фічного мистецтва, який розпочав роботу при Центрі 
у 1994 році і досягнув своєї головної, можливо, у чо-
мусь навіть амбітної мети, – підвищення кваліфікації 
хореографів-керівників та окремих танцюристів за 
спеціальностями «народна хореографія» та «баль-
на хореографія». На урочистому засіданні з наго-
ди відкриття Інституту присутні одностайно обрали 
почесним ректором новоствореного навчального 
підрозділу Центру відомого українського хореографа 
Ярослава Чуперчука. Ректори Інституту – Валерій 
Мовчан, Анатолій Кривко, Олександра Мовчан, а 
також куратори спеціалізації «бальна хореографія» 
Тарас Шіт та Ірена Бусь сьогодні можуть пишатися 
тим, що сотні випускників, які отримали підготовчу 
освіту в Інституті, гідно продовжують роботу у царині 
хореографічного мистецтва як в Україні, так і за її 
межами. 

Помітним набутком новітньої історії Центру стала 
організація у 2010 році при установі студії звукозапи-
су, яку очолив знаний фахівець, музикант Іван Огар. 
Саме завдяки студії стала можливою аудіофіксація 
на високоякісній апаратурі нетлінних зразків фольк-
лору, вокально-хорового, музично-інструментального 
виконавства, яке у середовищі аматорів області 
й досі дивує навіть почесних і шанованих в країні  
дослідників народної творчості.

Сучасний період в історії Центру пишається своїм 
новітнім кадровим поповненням. Прихід на посаду 
провідного методиста з хореографічного жанру, 
заслуженого артиста України, в минулому соліста-
танцюриста, а згодом головного балетмейстера 

Ансамблю пісні і танцю Прикарпатського вій-
ськового округу Володимира Городиського поставив 
на новий, професійний щабель методичну роботу 
жанру в області. А когорта таких молодих фахівців, 
як завідувачка відділу культурно-освітньої роботи 
Софія Пшемінська, методист з питань нематеріаль-
ної культурної спадщини Оксана Бондар, театраль-
ного жанру Оксана Івановська (Шніцар), фольклору 
та по роботі з сімейними колективами Мирослава 
Петрінець (Рибенок), хорового жанру Ірина Кисель-
чук (Кресленко), музичного жанру Назар Любінець, 
народного образотворчого та декоративно-ужитко-
вого мистецтва Михайло Бондар стала запорукою 
того, що жанровий потенціал Центру знаходиться, 
без жодного перебільшення, у професійних руках 
справжніх фахівців, роботою яких установа сповне-
на гордості.

Сьогодні, у час розвитку новітніх практик  
у культурному житті суспільства, відділ культур-
но-освітньої роботи Центру під очільництвом Софії 
Пшемінської активно впроваджує у практику сучасні 
форми клубної роботи, що знайшло своє відобра-
ження в проєкті «Інноваційні форми роботи закладів 
культури». Розроблена завідувачкою та підпоряд-
кованими їй методистами сучасна концепція, що 
базується на нових формах, методах та засо-
бах культурно-просвітницької роботи, відповідає  
вимогам часу та знайшла схвалення на презентаціях 
та обговореннях у закладах культури районів, міст 
та об’єднаних територіальних громад як Львівщини, 
так і багатьох інших областей.

Високу оцінку роботи Центр отримав від 
учасників Всеукраїнської наради директорів облас-
них центрів, що проходила на базі Львівського цент-
ру народної творчості і культурно-освітньої роботи 
під егідою Міністерства культури України у 2017 році, 
а також міжобласних семінарів працівників культури, 
що відбувалися на базі Львівського Центру щорічно 
з 2011 по 2019 роки. За цей період культпрацівники 
Рівненської, Івано-Франківської, Закарпатської, Во-
линської, Тернопільської, Хмельницької, Чернівець-
кої, Одеської областей мали змогу порадіти разом із 
львів’янами яскравим здобуткам та налагодженому 
механізму безупинної роботи наших закладів куль-
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тури, перейняти величезний досвід, яким Львівщина 
заслужено пишається.

Поряд із методичною, практичною та інструктив-
ною роботою, що постійно надавалася Центром 
закладам культури, аматорським колективам, окре-
мим працівникам культосвітньої та творчої ниви об-
ласті, гордістю у творчому літописі установи завжди 
залишаються наймасштабніші заходи, під час яких 
охоплювалися не лише широкі  верстви на-
селення й найкращі творчі сили області, а й ставала 
явною колосальна потуга творчого духу людей, для 
яких поняття участі у цих колоритних дійствах було 
справою щирого гонору, вишуканої шляхетності, ба 
навіть високої честі. Адже, відчуваючи себе причет-
ними до великого процесу культурно-мистецького 
творення, ці люди усвідомлювали, що своєю творчі- 
стю, активністю та жертовністю вони цілковито від-
даються справі збереження й популяризації нетлін-
них зразків української культури, її глибинних тради-
цій, звичаїв та обрядів.

Згадаймо хоча б таку неоднозначну в ідеологічно-
му, політичному, зрештою, й суспільно-культурному 
житті епоху радянської доби. Усе ж, попри нескінченні 
утиски, переслідування, тотальну ідеологічну цензу-
ру Центру вдавалося, передусім завдячуючи націо-
нально свідомій позиції більшості його працівників, 
організовувати й проводити такі велетенські за роз-
махом і змістовністю заходи, як обласні фестивалі, 
огляди та конкурси народної творчості, марш-ходу 
та конкурс аматорських духових оркестрів, виставки 
народних майстрів образотворчого та декоративно-
ужиткового мистецтва та ін. І хоча ці заходи прово-
дилися переважно з нагоди якоїсь чергової річниці 
жовтневої революції, а чи Дня Перемоги, як і багатьох 
інших важливих для радянської історії дат, усе ж,  
попри формальний ідеологічний пафос звучання їх-
ніх назв, основу їхньої програми та репертуару зав-
жди становила жива й неповторна українська пісня, 
народний танець, передзвін троїстих музик і народ-
них оркестрів, крицеве слово українських театраль-
них вистав.

Згадаймо лише організоване й проведене за 
безпосередньої участі Центру у вересні 1989 року 
перше в історії культури області Свято хорового 
співу з нагоди відкриття у Львівському музеї народ-
ної архітектури і побуту Співочого поля. Саме тоді,  
у мить багатотисячного єднання аматорів-хористів, 
котрі з’їхалися до Львова з усіх куточків області, над 
велетенським хором вперше замайорів синьо-жов-
тий прапор – провісник нездоланного відродження 
Української Держави, що стало вироком радянській 
системі, яка вже відчувала свою швидку кончину. А 
чи не вартує щирого захоплення проведення Цент-
ром у 1991 році масштабного обласного Свята на-
родної творчості із символічною й водночас патріо-
тичною назвою «Червона калина», у програмі якого 
вже нескутим голосом волі зазвучали пісні Січових 
стрільців, УПА та апофеозне виконання нашого 
національного славня «Ще не вмерла Україна». А 
ще – Центр підготував і випустив репертуарний збір-
ник українських визвольних пісень «Червона кали-
на». Усе це засвідчує велич і розмах, з яким народна 
творчість краю входила в реалії нового часу, найви-
щим набутком якого стало утвердження самостійної 
й незалежної Української Держави.

Не менш яскраво був означений період роботи 
Центру у дев’яностих і першій чверті двотисячних 
років. Свята хорового співу, присвячені 150-річчю від 
дня народження Миколи Лисенка (1992 р.); 125-річчю 
від дня заснування товариства «Просвіта» (1993 р.);  
пам’ятним річницям від дня народження Тараса 
Шевченка (1994, 1999, 2003 роки); 400-річчю від 
дня народження Богдана Хмельницького (1995 р.);  
Всеукраїнське свято в с. Нагуєвичі Дрогобицького 
району, присвячене 150-річчю від дня народження 
Івана Франка (2006 р., 2016 р.), а також щорічні фе-
стивалі-конкурси, що вже стали традиційними в об-
ласті: Свято зимового фольклору «Ой радуйся, зем-
ле» у місті Трускавці; сімейних колективів «Родина»; 
фольклорних колективів та окремих виконавців «З 
народної криниці»; обласні фестивалі кобзарського 
мистецтва ім. Юрія Сінгалевича «Дзвени, бандуро!»; 
музичних ансамблів та оркестрів «Музична скарбни-
ця» у Львові; театральних аматорських колективів 
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«Театральне Надбужжя» у місті Кам’янка-Бузька; 
естрадних гуртів і окремих виконавців пам’яті Ігоря 
Білозіра «Перевесло» у місті Радехові; Свято гумо-
ру «Борислав сміється» у місті Бориславі та «Веселі 
копачі» у Миколаївському районі; Свято малих форм 
народної творчості «Сопілки калинової земля» у місті 
Перемишляни; фестиваль-конкурс аматорських хо-
реографічних колективів «Свитазівські притупи» 
у місті Сокалі та сільських аматорських хореогра-
фічних колективів «Прикарпатські джерела» у селі 
Оброшине Пустомитівського району; конкурс-огляд 
духових оркестрів, присвячений пам’яті Богдана Са-
пелюка; камерних та симфонічних аматорських ор-
кестрів «Весняна рапсодія» у місті Самборі та інші. 

До цього розмаїття, в якому й донині барвисто зви-
ваються пісня, музика, танець, слово, невідступно 
додається й неповторна палітра незліченних виста-
вок майстрів народної творчості, яких сьогодні при 
Центрі налічується більш ніж триста, і кожен з яких 
у своєму жанрі є справжнім академіком, вартість 
знань і умінь котрих – неоціненна. 

Згадаймо й те, як «справжнім феєрверком на-
родних талантів» були названі найавторитетнішим 
всеукраїнським журі творчі звіти Львівщини, що від-
бувалися в 1999, 2001 та 2009 роках на одній із най-
престижніших сцен нашої держави – Національному 
палаці мистецтв «Україна», що у Києві. І не дарма, 
адже у програмах цих звітів велично була представ-
лена творчість кращих аматорських колективів об-
ласті. 

Сьогодні неможливо уявити Центру без затишних 
кабінетів, світлої й просторої актової зали, впорядко-
ваних підсобних та технічних приміщень. У цьому чи-
мала заслуга заступників директора з господарської 
частини – Парасковії Коваленко, Петра Юрківа, Во-
лодимира Ніконова, Богдана Дуляби.

Бухгалтерія, очолювана головним бухгалтером 
Соломією Малиць, справно працює в умовах сучас-
них фінансових реалій і готова до будь-яких, навіть 
найнеочікуваніших, викликів щодо забезпечення 
повноцінної й якісної роботи установи. 

Багатолітня ж праця Ірини Кравець на посаді сек-
ретаря та Наталії Катеринчук на посаді оператора 
множильної техніки для багатьох є зразком відда-
ності роботі, удосконаленню її якості та здобутків.

Адміністрація та працівники Центру завдячують 
також водіям установи, в особі яких безаварійний, 
безперебійний і фаховий автомобільний режим пе-
ресування практично жодного разу не зазнавав що-
найменшого збою. Роман Савчук, Василь Коваленко, 
Валерій Ільяшов, Петро Гришко, Кирило Терещенко, 
інколи у найскладніших дорожніх умовах, незалеж-
но від погодних та сезонних реалій, виявляли себе 
справжніми фахівцями своєї справи, сповнені усві-
домлення, що в їхніх руках завжди знаходиться не 
лише кермо автомобіля, а й людське життя.

Якщо ж до цього додати, що на період 1976 року  
в області було лише дев’ять колективів, що мали по-
чесне звання «народний» («зразковий»), то вже на 
початку 1992 року їхня кількість зросла до 93. 

Сьогодні область пишається тим, що в її ама-
торському арсеналі налічується 382 «народних»  
і 48 «зразкових» (усього 430) колективів, які з честю 
несуть знамено аматорської культури у розвій за-
втрашнього дня, що, без сумніву, постане над Украї-
ною символом невмирущості її народу й нетлінності 
таланту, що вже віддавна став запорукою історично-
го збереження українців.

І буде так віднині й довіку. Допоки над Україною  
в замріяних серпанках сходитиме сонце, а у загравах 
надвечір’я звучатиме її дзвінка і знана в усьому світі 
пісня. Буде так доти, доки у самому серці нашої ве-
ликої європейської держави працюватимуть Центри,  
величава назва яких гідна лункого многоліття, якому 
ще нікому не вдалося віднайти ні початку, ані кінця.

Роман Береза,

кандидат педагогічних 

наук, доцент
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ї голос у середині ХХ ст. став, без жодного пе-
ребільшення, символом України. Її життя, що 
загадково обірвалося на позначці сорока років, 

було в історії українського національного оперно-
го мистецтва явищем, в якому тісно переплелися 
випадковість, нечуваний тріумф, містика та загад-
ковість.

Оперна діва, за присутність якої на своїй сцені ви-
борювали право найкращі оперні театри Союзу, кра-
суня, перед якою схиляли свої горді голови найвищі 
очільники держави, жінка, безмежно закохана у жит-
тя, мати, щастя материнства для якої перетворило-
ся на невимовну розпуку та несамовиту особистісну 
трагедію. Це та ще багато іншого, не вивченого і не 
до кінця сказаного, поєднала у собі вона, гордість 
і слава української оперної сцени, – Оксана Петру-
сенко.

Уродженка славного Півдня України, де в місті 
Балаклава, що неподалік Севастополя, 5 лютого 

з’явилася на світ разом із щойно народженим двад-
цятим століттям. До року після народження дівчинки  
від туберкульозу помирає її батько Андрій, який 
був родом із Слобожанщини, з містечка Мала 
Балаклія (нині Харківська область). Мати Марія  
(з Кулєшових) народжена в Орловській губернії.  
Після смерті чоловіка вона вдруге вийшла заміж, 
однак другий чоловік був безпробудним п’яницею,  
а тому нестатки та напівголодне існування стали 
постійними гістьми у скромній оселі Бородавкіних.

Підлітком Оксана тяжко працювала у Севастополь-
ському порту. Дівчина самотужки опановує гру на  
гітарі, під супровід якої зачаровує слухачів голосом, 
від якого ніхто із присутніх не міг залишитися бай-
дужим.

Відтак, відчуваючи незгасне бажання співати,  
Оксана вступила хористкою в театральну трупу під 
керівництвом Олександра Глазуренка, а вже восе-
ни 1918 року приїхала на переслуховування у трупу  
Херсонського музично-драматичного театру під 
керівництвом Івана Сагатовського.

Саме з цієї події Оксану на доволі тривалий час пе-
рестають переслідувати біди та невдачі. І хоча набір 
до трупи театру вже було завершено, несамовитої 
краси звучання голосу Оксани, почуте завідувачем 
музичної частини театру Петром Бойченком, ввело 
чоловіка, за його ж зізнанням, у повне «очманіння» 
від вокального дива, яке щойно постало перед ним. 
Почувши спів Оксани, Бойченко влетів у кабінет Са-
гатовського зі словами: «Іване Лукичу! Я знайшов 
для нашого театру справжній скарб!..»

оКСАНА ПетруСеНКо 
(оКСАНА АНдріївНА бородАвКіНА, бородАвКА)

(до 120-річчя від дня народження та 80-річчя смерті)
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 – Як Ваше прізвище? – сухо запитав Сагатов- 

ський, змірявши Оксану поглядом.

 – Бородавкіна Оксана Андріївна, – знічено від-
повіла юнка.

 – Бородавкіна, – це нікуди не годиться для дебюту 
у нашому театрі, – знову монотонно промовив ди-
ректор.

 – Та у мене, з діда-прадіда, козацьке прізвище, –  
Бородавка... Та й у батька таке ж прізвище. Мій 
батько служив на Чорноморському флоті і мав  
чудовий голос… Це російський писар так записав 
нас на свій, московський манер, коли оформляв 
наші фамільні документи, – ще більш розгублено, 
наче виправдовуючись, промовила Оксана.

Ситуацію, що у нестерпній паузі зависла у просторі 
директорського кабінету, враз розрядив Бойченко:

 – Ану ж, дамо Вам прізвище Петрусенко!..

 – Чому саме Петрусенко, – майже водночас пере-
питали Оксана і Сагатовський.

 – Та тому, що я зовусь Петром, і першим у Вас 
відкрив, без сумніву, майбутню зірку для нашого те-
атру, – не вгавав Бойченко.

 – Ну-у-у, – щодо «зірки», то ще побачимо, а пріз-
вище Петрусенко – це краще, аніж якась там, даруй-
те, Бородавка, – з легким усміхом промугикав собі 
під ніс Сагатовський.

Саме так за кілька днів на театральній афіші впер-
ше з’явилося ім’я – Оксана Петрусенко.

Перші виступи на сцені Оксани у провідних пар-
тіях української оперної класики, як і в драматичних 
виставах, шокували театральну публіку Херсонщи-
ни. Вроджена, а не набута акторська природа у кож-
ному слові, міміці, рухові, жесті буквально вибухала 
із нутра молодої актриси. А над усім звучав, линув, 

брав у полон її голос, який, як здавалося завороже-
ним від баченого і чутого присутнім в глядацькій залі 
театру, не мав меж у своєму діапазоні, гучності й 
леті.

Щоденні репетиції, вистави, гастролі невдовзі 
сприяли зміні життєвого статусу Оксани.

Відтоді Петро Бойченко не давав ні на мить за-
лишитися Оксані наодинці. Попри різницю у віці 
(двадцять років), він все ж зізнався, що до безтями 
закоханий в Оксану. І в її ще таке молоде і сповнене 
романтики серце вперше завітало кохання.

Проте склалося не так, як мріялося… У 1923 році 
Петрусенко залишає Херсон, свою театральну 
трупу і чоловіка, який так і не второпав, що причи-
на розірвання їхніх з Оксаною стосунків криється  
у ньому, зокрема, у його підкресленому педантизмі 
у кожній дії та крокові, обмеженості мрій і помислів, 
зрештою, у сухості душі, що для завжди енергійної, 
живої, беручкої актриси-молодички було незбори-
мим вироком.

Отож, у 1923 році Оксана Петрусенко вступає на 
навчання сольному співу до Київського музично-
драматичного інституту ім. М. Лисенка. За щасли-
вим збігом обставин її педагогом з постановки голо-
су стає відома педагог-вокаліст Олена Муравйова. 
Навчалася Оксана в інституті лише рік, а тому, так  
і не здобувши фахової вокальної освіти, до кінця 
життя залишалася недовченою співачкою-самород-
ком, яку до вершин мистецького визнання привела 
матінка-природа, яка подарувала їй надзвичайної 
краси голос і артистичні дані.

Феномен вродженої постави голосу, дихання, дик-
ції, бездоганного відчуття вокального фразування, 
як і багато іншого, невдовзі сприяло тому, що Окса-
на Петрусенко стала справді недосяжною у вокаль-
ному мистецтві. Це поставило її на один рівень зі 
славетною Марією Каллас, котра, як відомо, теж 



леві Москаленку дирекція театру вже почала пропо-
нувати лише партії другого плану, артист зрозумів, 
що він відійшов у тінь не лише на сцені, а й у житті 
Оксани.

Про неї ж, зірку, яка так феєрично злетіла над 
обрієм вітчизняного оперного мистецтва, сповнену 
загадковості й інтриг навколо себе, перед кожним її 
з’явленням на сцені не на жарт починають перешіп-
туватися у колах найвідоміших радянських оперних 
театрів. Хтось чув співачку особисто, а хтось чув від 
когось про її феноменальний голос, а комусь роз-
повіли, як неповторно вона співає… Так вже відоме 
у вітчизняному оперному мистецтві ім’я Оксани Пет-
русенко враз стало бажаним для багатьох оперних 
труп Союзу.

З усіх запрошень, що безупинно надходили на ім’я 
співачки, Петрусенко зупиняє свій вибір на трупі одно-
го із найвідоміших оперних театрів України і СРСР –  
Харківського, адже це рідний край, завжди милий 
серцю Оксани. 

Проте, відразу ж після переслуховування Петру-
сенко, головний диригент Харківського оперного 
театру Лев Штейнберг, якого знали ще й як небу-
валого ловеласа, вважаючи, що щойно почув саме 
той голос, якого йому вкрай не вистачало в трупі, до- 
зволив собі непристойні натяки на стосунки, які, без 
сумніву, виходили за межі театральних вимог… Як 
наслідок, після вправного відкоша, завданого дири-
гентові Оксаною, Штейнберг опинився горілиць на 
підлозі диригентської ями, а Петрусенко – на вулиці, 
там, звідкіля й прийшла… 

А втім, успішне й водночас безперспективне пе-
реслуховування Оксани Петрусенко в Харківську 
оперу обернулося для співачки радше успіхом, аніж 
невдачею. Уже в 1934 році Петрусенко стає провід-
ною солісткою Київського державного академічного 
театру опери та балету УРСР. Дебют співачки в го-
ловній партії вердіївської «Аїди» вмить утвердив її 
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досягла статусу неперевершеної оперної діви так  
і не закінчивши жодних консерваторій та музичних 
академій!..

Київський період життя Оксани Петрусенко вно-
сить у її приватне життя значні корективи. Жінка пал-
ко закохується у співака Мефодія Семенюту-Барила. 
Вагітність, небажання піддатися благанням Мефодія 
зважитися на аборт призводять до розірвання їхніх 
стосунків. 

У 1925 році в Оксани народився такий довгоочіку-
ваний і бажаний хлопчик, названий Володимиром. 

На цей час молода мама знову у трупі Херсон- 
ського театру. Її колишній чоловік Петро Бойченко, по-
при народження не рідної йому дитини, наполягає на 
відновленні колишніх стосунків з Оксаною. Але нове 
кохання вихором увірвалося в серце Петрусенко під 
час гастролей театру в Казані, де Оксана, на той 
час уже прима сцени, зустрічає молодого, красивого  
й талановитого співака Василя Москаленка.

У міському театрі Казані ставлять «Черевички» 
Петра Чайковського. Петрусенко в партії Оксани, 
Москаленко – Вакула. Театралізоване кохання на 
сцені після вистави переросло у справжнє й палке 
почуття, що враз спалахнуло у їхніх серцях. Вони 
вже не тямили себе від щастя, а тому склали взаєм-
ну обітницю бути надалі завжди разом.

З Казані закохана пара переїздить і влаштовуєть-
ся на роботу в Свердловський оперний театр. Тут 
від вистави до вистави Москаленко відчував, що 
його Оксана стрімко підіймається на перші позиції на 
сцені, залишаючи далеко позаду усіх, а найголовні-
ше – його, своє кохання.

Переїзд у наступному сезоні закоханої пари в Са-
мару ще більше пригноблює Василя. Він вже доко-
нечно відчуває, що, співаючи поряд із Оксаною на 
сцені, перетворюється на тьмяний відблиск її тріум-
фальної слави і популярності. Згодом, коли Васи-
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 як солістку на вистави, за участю якої публіка розку-
повує заздалегідь усі квитки і підсвідомо стає заруч-
ницею безмежної любові та шани до цієї неповтор-
ної прими столичної оперної сцени.

Вже за два роки роботи в театрі Оксана Петрусен-
ко здобула такого успіху, що про участь чи не участь 
співачки в одній із найвідповідальніших акцій того 
часу – «Декаді української культури та мистецтва», 
що з небувалим розмахом відбувалася у 1936 році  
в Москві, не могло бути й мови. 

Отож, з-поміж інших опер на сцені «Большого» 
Київський оперний ставить «Запорожця за Дунаєм» 
С. Гулака-Артемовського, партію Одарки в якій ви-
конує Оксана Петрусенко. Після виконання нею пісні 
«Ой казала мені мати» зал, після короткої мовчанки, 
враз зірвався лавиноподібними оплесками. Попри 
намагання диригента продовжити оперу, публіка 
не змовкала. Розгублений диригент, знаючи, що  
в «Большом» віддавна існує неписаний закон за 
жодних обставин не повторювати будь-яких номерів 
з опери на «біс», розгублено вдивлявся то в музикан-
тів, що знаходились в оркестровій ямі, то безпомічно 
прагнучи віднайти хоча б якусь підтримку від когось 
в глядацькій залі. А натомість непокірна публіка ніби 
увійшла в масовий екстаз – плескала, вигукувала, 
шаленіла. Врешті якийсь чоловік, м’яко ступаючи по 
червоній килимовій доріжці центрального проходу 
глядацької зали, підійшов впритул до диригента і пе-
редав йому якусь записку. В ній бідолаха прочитав 
єдине слово: «Повторить». Під цим словом диригент 
із невимовним жахом зумів розібрати коротенький 
підпис: «Иосиф Сталин». Після прочитаного дири-
гент, долаючи над собою зусилля, зумів на коротку 
мить скоса глянути на центральну урядову ложу,  
в якій йому вдалося побачити обриси людини із злегка 
усміхненим від задоволення обличчям і вусами, які 
тоді ніхто і ні з ким іншим не міг сплутати. Так, це 
був він, господар найбільшої країни світу, «батько», 
«друг» і «товариш мільйонів», «великий» і «мудрий» 
Йосиф Сталін…

Уже в останній вечір Декади у приміщенні Вели-
кого Кремлівського Палацу відбувся помпезний при-
йом на честь українських діячів культури і мистецтва. 
Обрані представники української делегації, серед 
яких і Оксана Петрусенко, стояли в ряд перед щедро 
накритими столами. Йосиф Сталін в оточенні пред-
ставників найвищого керівництва держави, тради-
ційно із келихом вина, по черзі підходив до кожного з 
українських митців і стримано тиснув їм руку. Коли ж 
черга підійшла до Петрусенко, генсек пронизливо 
зупинив свій погляд, вклав її долоню у свою і тихо 
промовив: «Молодец».

Того сухого, холодного і злегка лукавого погляду 
Оксана Петрусенко не забуде ніколи. Що міг озна-
чати цей загадковий погляд, це єдине слово вождя 
«молодец», сказане саме їй?..

Відповіді на ці запитання і роздуми після безсонної 
ночі Оксана Петрусенко отримала лише вранці, коли 
в першому випуску новин радянського радіо було 
оголошено про присвоєння їй почесного звання за-
служеної артистки УРСР та вручення державного 
ордена «Знак пошани».

Згодом десять днів, проведених у Москві, Оксана 
Петрусенко згадуватиме як солодкий сон із щасли-
вим кінцем, який, з погляду співачки, мав перекину-
тися містком рожевих мрій на увесь наступний пе-
ріод її життя та творчості.

Утім, радянську Україну, як і увесь простір неозоро- 
го СРСР, поступово огортав морок кінця тридцятих. 
Повальні доноси, масові арешти, безупинні репресії, 
здавалося, не минають нікого із тих, хто хоча б з 
чимось не погоджувався або ж мав сміливість про-
тиставити себе безжальній системі.

Безнадія репресивної системи тихо й підступно 
увійшла й у стіни Київського оперного театру. Арешт 
директора театру Яна Яновського став початком 
підслідчих наклепів багатьох працівників установи.  
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До цього списку потрапила й Оксана Петрусенко. 
Довідавшись, що її ім’я внесено до наказу по теат-
ру про звільнення, жінка вирішила накласти на себе 
руки. Коли ж намилений зашморг вже був прикріп-
лений до стелі її помешкання, від неминучого само-
губства Оксану, на диво, врятував несподіваний при-
їзд з Москви поціновувачки таланту співачки Алли 
Бегічевої, котра саме увійшла в кімнату Петрусенко, 
аби владнати питання запису її голосу всесоюзною 
фірмою «Мелодия».

Жахнувшись від побаченого, Бегічева взялася ви-
водити артистку із депресивного стану, а за кілька 
днів опісля, повернувшись у Москву, ця бойова жін-
ка вирішила на найвищих урядових рівнях владнати 
питання подальшої праці Петрусенко в театрі.

Відносний спокій все ж повернувся у творче життя 
Петрусенко. Кожен її виступ, як і колись, супрово-
джували оплески, квіти і захоплення. Аж тут «Золотий 
вересень» 1939 року разом із «всенародним праг-
ненням усього українського народу воз’єднання 
в єдину радянську сім’ю» неочікувано вніс карди-
нальні корективи і в життя славетної співачки.

Вже 20 вересня Оксана Петрусенко у складі про-
відних солістів Київського оперного театру приїздить 
до Львова, аби впродовж більш ніж двох місяців 
ставити на сцені Львівського оперного театру кращі 
оперні вистави, що були в репертуарі киян. Прожи-
вання в центральному готелі міста «Жорж» поряд 
із такими митцями, як Олександр Довженко, Юлія 
Солнцева, Дмитро Покрас, Олександр Лебедєв-Ку-
мач, щоденні виступи в опері або ж на концертних 
естрадах міст і сіл Галичини перетворили цей, хоча 
й нетривалий, «львівський» період у житті Оксани на 
справжню оазу, сповнену нових вражень і незабут-
ніх творчих відчуттів, що після зануреного в інтриги, 
плітки, кепкування щоденного театрального побуту 
Києва стало для співачки святом життя.

Петрусенко знайомиться із живою легендою світо-
вої оперної сцени Соломією Крушельницькою, котра 
щойно повернулася в Україну з Італії. Зрозуміло, що 
зацікавлення двох великих співачок, відразу ж піс-
ля першого знайомства, тісно переплелися в теплій 
бесіді, роздумах та мріях.

А втім, поряд із незабутніми враженнями від Льво-
ва, в особисте життя Оксани знову стрімко і неочіку-
вано увірвалося палке кохання.

Він був вихідцем із Вінниччини, молодшим за Ок-
сану на шість років, у Львові обіймав посаду голов-
ного редактора газети «Комуніст». Пристрасний, 
балакучий і невідступний Андрій Чеканюк з розкіш-
ним букетом квітів, тонким ароматом вишуканих 
парфумів, смачними цукерками щовечора був поруч 
із Петрусенко після кожного її виступу в театрі, а чи  
у концерті. Врешті Оксана не встояла…

У травні наступного року Оксана Петрусенко зно-
ву у Львові. Цей приїзд у миле її серцю місто цьо-
го разу став для співачки справжнім ударом. Жінка 
дізнається, що Чеканюк, на час їхнього знайомства 
та пристрасних зустрічей, був одруженим, та ще й 
батьком двох дітей. Типовий кар’єрист радянського 
штибу комуніст Чеканюк, довідавшись про вагітність 
Оксани, категорично відмовився руйнувати свою 
сім’ю. Петрусенко ж, як і колись, не погодилась по-
збутися дитини.

Від’їжджаючи зі Львова, артистка довго блукала 
Двірцевою площею головного залізничного вокзалу. 
Невеселі роздуми ятрили її душу. А тут ще й на зу- 
стріч – стара циганка, одна із тих, кого так багато 
було в місті у довоєнний період.

Оксані так і не вдалося відігнати настирливу ци-
ганку від себе, аж допоки та не кинула на її адре-
су фразу, яка миттєво заінтригувала співачку: «Ти 
дуже відома і знана, та радості тобі від того зовсім 
мало…»
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Почувши ці слова, долоня лівої руки артистки, ніби 

за чиїмсь велінням, враз розкрилася перед очима 
циганки. Та з підкресленим педантизмом почала 
пальцями перебирати кожну лінію, зморшку, познач-
ку на Оксаниній долоні, при цьому щоразу пильніше 
й прискіпливіше вдивляючись у такі важливі для неї 
знаки.

 – Будеш довго жити в імені своїм, – нарешті про-
мовила циганка, – проте земний шлях, що залиши-
лося тобі пройти, зовсім короткий… А ще, послухай 
мене, красуне, – не народжуй сина, якого носиш  
у своїй утробі, бо ні тобі, ні йому від з’явлення на цей 
світ щастя не буде…

Спокійно вислухавши швидку і ледь зрозумілу 
говірку старої циганки, Оксана наче закам’яніла. До-
конечно отямилася, коли довкола неї вже не було 
ані циганки, ані безупинно сновигаючих у різні боки 
людей. Усвідомивши, що вона якимось дивом знахо-
дилася в купе вагона, який рухався в напрямку Киє-
ва, жінка нарешті заспокоїлася і опанувала себе.

Що це було? Випадкова пригода, марево, а чи 
якесь провидіння, – невпинно, упродовж усієї дороги 
думала вона. Коли ж її тривожні роздуми зовсім роз-
віялися, жінка посміхнулася, і в думках твердо собі 
сказала: «Маячня якась. Як це можна «довго жити» 
й водночас мати «короткий земний шлях?» Хіба 
можна «стати нещасливою» від народження власної 
дитини? Маячня таки, маячня і більш нічого…»

Після повернення до Києва будні Оксани Петру-
сенко перетворилися на справжній вир, сповнений 
стрімких і неочікуваних для неї подій.

Відкілясь з’явилося в столиці її колишнє кохання, 
Мефодій Семенюта-Барило. Чоловік оселився непо-
далік помешкання Петрусенко й почав переслідува-
ти Оксану, при цьому під час кожної зустрічі мало 
не клякаючи на коліна перед нею і безупинно каю-
чись за свої колишні помилки стосовно неї, а ще –  

слізно вимолювати у жінки прощення. У ці хвилини 
Мефодій твердив, що був згоден на все – визнати  
й усиновити свого Володимира, ба навіть стати 
законним батьком для дитини, яка ось-ось мала 
з’явитися на світ, аби лише вже славетна і доволі 
заможна на той час Оксана Петрусенко знову пого-
дилася впустити його у своє серце.

А тут ще й до нестерпних домагань Семенюти-
Барила після кожного виступу Оксани в оперному 
театрі із розкішними букетами троянд біля дверей її 
гримерки невідступно очікував кремезний чолов’яга 
в генеральській формі. Цим військовим, якому своїм 
неповторним співом, жіночністю й миловидною зов-
нішністю артистка розбила серце, виявився леген-
дарний воєначальник громадянської війни, герой ра-
дянсько-фінської війни, маршал Радянського Союзу, 
Герой СРСР Семен Тимошенко (!).

Про амурне захоплення чоловіка швидко стало 
відомо його дружині. На хвилі феєричних ревнощів 
жінка почала погрожувати адміністрації театру скан-
далами на найвищих рівнях київської влади. Оксані ж  
Петрусенко до усього цього було байдуже. Вона 
знала, що кожного вечора біля службового входу  
в театр на неї очікує розкішне службове авто, в мага-
зинах для неї заздалегідь були замовлені маршалом 
ексклюзивні колекції модного одягу чи вишуканих 
ювелірних прикрас, а в будь-якому ресторані Киє-
ва, не залежно від того, чи був поряд із нею відомий 
воєначальник, на неї завжди чекав окремий столик 
із попередньо проплаченим замовленням на будь-
який смак.

Більше того, всевладний Семен Тимошенко пола-
годжував у Москві питання влаштування Петрусенко 
на роботу в «Большой» театр, аби з нею й собі пе-
реїхати в столицю СРСР на постійне спільне прожи-
вання.

Якщо ж до цього додати ще й те, що для майбут-
ніх пологів Оксани була заздалегідь облаштована 
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окрема палата у спеціалізованій відомчій клініці 
Києва, можна припуститися висновку, що артист-
ка, якій раніше довелося пережити чимало злетів  
і болючих невдач, нарешті стала щасливою.

8 липня 1940 року в Оксани Петрусенко народився 
син, названий Олександром. Ця невимовно щасли-
ва подія підсилилась ще й тим, що з Московського 
«Большого» театру прийшла телеграма, в якій Окса-
ну Петрусенко запрошували стати солісткою першої 
оперної сцени Союзу.

 – Поїду… обов’язково поїду, – ділилася вона зі 
своїм концертмейстером Ніною Скоробагатько, 
котра щодня відвідувала Оксану в лікарні. Але поїду 
на пів року, або ж, щонайбільше, – на рік… А потім 
знову у Київ, в Україну, без якої мені не жити…

Готуючись до виписки з лікарні, Петрусенко, 
сповнена радості материнства, любила стояти зі 
своїм немовлям біля вікна палати, вдивляючись  
у неймовірну красу сонячного літа, і, можливо,  
не один раз запитуючи себе: «Ну, де ж воно, оте 
страхітливе пророцтво старої львівської циганки? 
Адже, на противагу її белькотанню, я – щаслива! 
Щаслива, як ніколи, за усе своє життя! А ця циганка, 
разом зі своїм віщуванням, – справжнісінька маяч-
ня…»

Проте вже за шість днів після пологів увесь про-
стір СРСР облетіла трагічна звістка про передчасну 
смерть великої оперної співачки Оксани Петрусенко.

Офіційною версією смерті співачки став тромб, 
який спричинив раптовий розрив серцевої аорти. 
За іншою версією, Оксана була отруєна ціанистим 
калієм, доданим до склянки з молоком, яке вона ви-
пила за мить до смерті. 

За другою версією смерті артистки стояла начеб-
то дружина маршала Тимошенка Анастасія, котра, 
особливо під час нападів несамовитих ревнощів, ні-
коли не приховувала бажання усунути конкурентку 

на шляху до серця свого чоловіка у будь-який, навіть 
летальний, спосіб. 

Диво, містика, а чи фантастика? Але, так раптово 
відійшовши із життя, Оксана Петрусенко залишила-
ся беззаперечно щасливою хіба в одному, – через 
свою несподівану смерть їй не вдалося стати оче-
видцем справжнісінького фатуму, який невідступно 
супроводжував її вже у позаземному житті.

Адже, мабуть, звідтіля, із далеких обріїв засвіту 
душа сердешної Оксани спостерігала за тим, як її 
похорон перетворився на такий, якого Київ, мабуть, 
не бачив ще з часу свого заснування.

Її душа, мабуть, здригнулася від жаху, коли б дові-
далася про те, що у 1944 році її старший син Воло-
димир, заледве сягнувши дев’ятнадцятирічного віку, 
жебракуючи на вулицях Іркутська, куди він потрапив 
разом із трупою евакуйованого під час війни Київ- 
ського оперного театру та обмінюючи речі з гардеробу 
своєї славетної мами на кусень хліба, таки помре від 
туберкульозу, яким він страждав від народження.

Душа великої артистки стане мовчазним свідком 
того, як її молодший син, шестирічний Олександр,  
у супроводі колишньої подруги Оксани Алли Петчен-
ко, котра опікувалася хлопчиком після смерті його 
мами, у голодному післявоєнному 1946 році прийде 
на прийом до свого рідного батька Андрія Чеканюка, 
який на той час вже обіймав таку жадану ним високу 
партійну посаду, а той, від боягузтва, що цей неба-
жаний візит знову може зашкодити його подальшому 
просуванню щаблями омріяної ним кар’єри, вишвир-
не їх зі свого кабінету на вулицю.

 І, мабуть, тільки в одному промінчик справжньої 
радості зігріє зболену душу Оксани, коли вона дові-
дається, що її Олександр, попри вроджену важку 
хворобу хребта, не розлучаючись до кінця своїх 
днів із корсетом, усе ж віднайде у собі силу  
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волі створити сім’ю, народити сина Володимира, на-
званого на честь свого старшого брата, та донечку 
Оксану – в пам’ять про свою знамениту маму. Олек-
сандр захистить кандидатську дисертацію з біології  
і стане вченим Інституту біології Академії наук УРСР.

Мабуть, стрепенеться спочила душа Оксани, коли 
побачить, як якось в Інститут біології прийде на ек-
скурсію ректор Вищої партійної школи при ЦККПУ, 
член-кореспондент Академії наук УРСР, депутат 
Верховної Ради УРСР Андрій Чеканюк. А цю екс-
курсію для високого партійного чиновника проводи-
тиме саме він, Олександр Петрусенко. Високий гість 
так ніколи й не довідається про те, що цю фахово 
проведену екскурсію здійснив для нього його рідний 
син. Олександр Петрусенку ж знав, що свою незабут-
ню екскурсію він проводить для свого рідного бать-
ка… Але згадка про гнітючу першу і останню зустріч 
із ним у вже далекому 1946 році стала непорушною 
перепоною для Олександра, щоби синівське серце 
таки змогло розтанути у прощенні. 

Вочевидь, із сумом спостерігатиме душа Оксани 
і за тим, як її другий чоловік Василь Москаленко, 
доконечно спившись, зник після того, як у 1937 році 
його вигнали із посади вахтера Київського оперного 
театру. А інший Оксанин серцеїд, Мефодій Семеню-
та-Барило, котрий так щиро зізнавався у своїй без-
межній любові до неї, у перший день після її смерті, 
не дочекавшись навіть похорону, покинув Київ і зник 
у невідомому напрямку… 

Легендарний маршал Семен Тимошенко піс-
ля смерті гаряче коханої ним Оксани врешті-
решт повернеться до своєї сім’ї, героїчно пройде  
фронтами Другої світової війни, і у 1970 році,  
у сімдесятип’ятирічному віці упокоїться в Москві.

І в усьому цьому, можливо, єдине буде по-справж-
ньому зігрівати безсмертну душу Оксани – завжди 
живі квіти на її могилі, що гідно постала своїм граніт-
ним обеліском на славетному Байковому кладови-

щі у Києві, бо до її підніжжя крізь роки і десятиліття 
завжди приходять палкі поціновувачі великого та-
ланту співачки, що на віки став коштовною окрасою 
українського національного вокального мистецтва.

А ще, мабуть, стало відомо так передчасно упо-
коєній душі Оксани, що великі майстри українського 
слова – Павло Тичина, Максим Рильський, Воло-
димир Сосюра й інші, вражені її співом, присвятять 
для неї свої найполум’яніші вірші. У Балаклії, Києві, 
Львові, Херсоні, Кременчуці, Краматорську та селе-
щі Борові, що на Київщині, її ім’ям назвуть вулиці. 
А провідні телерадіокомпанії України створять змі-
стовні радіо- та телепередачі, знімуть документальні 
стрічки про яскраве життя і незабутню творчість ве-
ликої артистки.

Що ж до обеліску на могилі, то і тут в пам’ять про 
велику Оксану Петрусенко вкралися дві прикрі не-
точності. Перша: помилково вказаний рік її наро-
дження, – замість «1900», чомусь «1901». Друга ж –  
те, що автор пам’ятника чомусь наділив Петрусенко 
званням народної артистки СРСР, а не УРСР, що 
відповідає правді… 

А втім, чи настільки суттєві ці помилки? Адже упро-
довж усього свого життя велика Оксана Петрусенко 
справді виглядала значно молодшою за свої роки. 
Її ж слава і популярність безмежно розсунули тісні 
рамки палкої любові до співачки, що незмірно йшла 
не лише від українців.

Зрештою, в історії українського національного 
мистецтва безпомилковим залишається лиш те, 
що Оксана Петрусенко – нетлінна слава України,  
талант, яким наша земля пишатиметься у віках.

Роман Береза,

кандидат педагогічних наук, доцент
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еликий син України з голосом, що став її 
уособленням у світі. Співак родом із вічнозе-
леної й родючої талантами Буковини. Митець, 

який у рівній мірі залишив свій неповторний хист як 
в оперному, так і в естрадному мистецтві, а також 
як оперно-театральний режисер, у постановках яко-
го яскраві зразки українського та світового оперного 
мистецтва заяскріли новими барвами та сценічною 
органічністю.

Платівки із записом голосу Дмитра Гнатюка 
розійшлися світом майже шістдесятимільйонним 
накладом (!), несучи звучання неповторного голосу 
цього великого співака по усіх географічних широтах 
та континентах. Українці в усьому світі, слухаючи 
дивовижної краси баритон Гнатюка, бодай на мить 
отримували незабутню можливість із кожною піснею 
у його виконанні повернутися в Україну, рідне село, 
у коло близької родини та друзів.

Диво-дивне, але, на відміну від життєвих біографій 
багатьох митців, Дмитро народився, за його ж твер-
дженням, у «неспівучій» родині, в якій ще було дві 
сестри і троє братів. 

20 березня 1925 року у селі Старосілля (нині Ма-
маївці Кіцманського району Чернівецької області) 
розпочалася його життєва пісня. Батьки майбутнього 
співака, Михайло та Марія, були селянами. Співочий 

голос у Дмитра теж відкрився неочікувано для ньо-
го – після контузії, отриманій у Другій світовій війні. 
Відтоді, відчувши вдатність до співу, Дмитро, разом 
із першими спробами вокалізації, пізнав невідступну 
жагу співати, яка не залишила майбутнього митця 
аж до останнього його подиху.

Життя Дмитра Гнатюка тривало майже століття. 
Народився в Румунському Королівстві, тріумф ар-
тистичної слави здобув в СРСР, а останні роки жит-
тя провів в омріяній ним незалежній Україні. 

Переважну частину свого свідомого життя митець 
віддав сцені.

Одразу ж після закінчення війни Дмитро Гнатюк 
розпочав роботу артистом у Чернівецькому держав-
ному музично-драматичному театрі ім. О. Коби-
лянської. Згодом, відчувши неабиякі вокальні здіб-
ності, вирішив стати співаком.

Вперше приїхавши у Київ із задумом вступити 
на навчання до Київського державного музично-
го училища, Дмитро вже з 1940 року влаштувався  
у Київський державний академічний театр опери та 
балету ім. Т. Г. Шевченка, мабуть, не усвідомлюючи, 
але підсвідомо відчуваючи серцем, що саме ця сла-
ветна сцена України виведе його в майбутньому до 
вершин світового визнання та слави.

Навчання на вокальному факультеті Київської дер- 
жавної консерваторії ім. П. І. Чайковського у класі 
корифея української оперної сцени, легендарного 
баса України Івана Паторжинського стало для мо-
лодого Гнатюка не лише школою мистецтва співу,  
а й незабутніми студіями людської гідності, чуйності 
й доброти.

Будучи студентом другого курсу, Дмитро Гнатюк з 
успіхом дебютує на сцені Київського оперного теат-
ру в партії графа Альмавіви в опері Волфганга Ама-

дМитро гНАтюК 
(до 95-річчя від дня народження)
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дея Моцарта «Весілля Фігаро». З того часу співак 
став провідним солістом театру, сцені якого віддав 
тридцять сім років творчого життя. 

Згадаймо лишень оперно-сценічні образи, ство-
рені Дмитром Гнатюком на сцені столичної опери, 
аби пересвідчитися, якого масштабу це був співак. 
Султан («Запоржець за Дунаєм» С. Гулака-Арте-
мовського), Микола, Еней («Наталка Полтавка», 
«Енеїда» М. Лисенка), Мазепа, Онєгін, Єлецький, 
Томський («Мазепа», «Євгеній Онєгін», «Пікова 
дама» П. Чайковського), Папагено («Чарівна флей-
та» В. А. Моцарта), Тельрамунд («Лоенгрін» Р. Ваг-
нера), Альфіо («Сільська честь» П. Масканьї), Тоніо 
(«Паяци» Р. Леонкавалло), Жермон, граф ді Луна, 
Ріголетто, Яго, Амонасро, Ренато («Травіата», «Тру-
бадур», «Ріголетто», «Отелло», «Аїда», «Бал-мас-
карад» Дж. Верді), Фігаро («Севільський цирульник» 
Дж. Россіні), Демон і Алеко в однойменних операх 
А. Рубінштейна й С. Рахманінова та інші стали  
у виконанні артиста зразками сценічної правди, 
уособленням мистецтва артистичного перевтілен-
ня, еталонності та вокальної довершеності.

Своїм найулюбленішим композитором артист зав-
жди вважав великого Джузеппе Верді, а сценічним 
персонажем – Остапа в опері Миколи Лисенка «Та-
рас Бульба». Його ж найулюбленіша пісня – «Вівці 
мої, вівці» (М. Гринишин, обр. Б. Фільц), виконуючи 
яку завжди із неймовірною майстерністю брав недо-
сяжне для баритона верхнє «до», що під час кож-
ного виконання цього неперевершеного твору при-
голомшувало справжніх поціновувачів вокального 
мистецтва.

Справді, на це був спроможний лише великий го-
лос Дмитра Гнатюка. Адже у своєму діапазоні все-
осяжний баритон співака сягав від нижнього «ля» 
до верхнього «до», що становить дві з половиною 
октави (!), при цьому зберігаючи бездоганну зла-
годженість звучання усіх регістрів, не знаючи жод-
них перепон у перехідних звуках та теситурних не-
зручностях. Якщо ж до цього додати бездоганний 
прийом sotto voce (впівголоса), який у виконавській 
майстерності співака досяг справжньої віртуозності 
та правдивої недосяжності, то мусимо визнати, що 
саме за Дмитром Гнатюком зберігся якнайяскраві-

ший статус справжнього співака-віртуоза, митця із 
харизмою блискавичної вокальної віртуозності. 

Свої неперевершені сценічні здобутки Дмитро 
Гнатюк вважав щастям ділити із такими корифеями 
української оперної сцени, як Іван Паторжинський, 
Борис Гмиря, Михайло Гришко, Єлизавета Чавдар, 
Лариса Руденко, Андрій Іванов, Юрій Гуляєв, Зоя 
Гайдай, Марія Литвиненко-Вольгемут, Михайло Ро-
менський, Микола Кондратюк, Петро Білинник, Юрій 
Кипоренко-Доманський, Василь Третьяк, Євгенія Мі-
рошниченко, Анатолій Солов’яненко, Гізела Ципола, 
Володимир Тимохін, Микола Ворвулєв, Костянтин 
Огнєвий, Анатолій Мокренко та з багатьма іншими 
незабутніми іменами українського оперно-сценічно-
го мистецтва.

Дивовижний баритон Дмитра Гнатюка, будучи 
вперше почутим найвищим керівництвом Союзу 
у грудні 1948 року в Кремлівському Палаці на уро-
чистому прийомі з нагоди сімдесятиріччя Йосифа 
Сталіна, став у майбутньому улюбленим для всіх 
представників найвищої керівної еліти радянської 
держави. Микита Хрущов, котрий прийшов на зміну 
Сталіну, не мислив жодної мистецької імпрези на 
державному рівні без участі у ній Дмитра Гнатюка. 
Ба більше, цей харизматичний генсек вимагав, щоби 
у розмові з ним його улюблений співак спілкувався 
виключно українською мовою (!). На завершальному 
етапі історії СРСР Леонід Брежнєв, ставши очільни-
ком країни рад, у співі Дмитра Гнатюка вбачав яскра-
ве уособлення незаперечності феномену співучості 
України. Саме у цей час такі пісні у виконанні Дмитра 
Гнатюка, як «Рідна мати моя» (П. Майборода, А. Ма-
лишко), «Черемшина» (В. Михайлюк, М. Юрійчук), 
«Марічка» (С. Сабадаш, М. Ткач), «Ой ти, дівчино, 
з горіха зерня» (А. Кос-Анатольський, І. Франко) та 
інші стали творами, які пережили десятиліття і не 
потьмяніли й досі.

Висока якість виконавської культури Дмитра Гна-
тюка викликала серед українських композиторів, 
сучасників співака повір’я, що пісня, вперше вико-
нана ним, стане безсмертною. Тому багато компо-
зиторів-піснярів вбачали в таланті цього велико-
го артиста й своє всенародне визнання та славу. 
«Два кольори» (О. Білаш, Д. Павличко), «Ясени»  
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(О. Білаш, М. Ткач), «Летять ніби чайки» (Ю. Ро-
жавська, Л. Рева), «Києве мій» (І. Шамо, Д. Луценко) 
та інші були написані з урахуванням виконавської 
стилістики, сценічної манери, зрештою, глибинно-
го проникнення у зміст, форму та мелодику твору, 
якостей, якими Дмитро Гнатюк володів бездоганно.

Дмитро Гнатюк сприяв відродженню на естраді та-
ких безцінних творів українського пісенного мелосу, 
які з тих чи інших причин могли б назавжди, якби не 
усвідомлене ставлення до них артиста, залишитися 
у тіні забуття. «Чом, чом, чом, земле моя» (Д. Сі-
чинський. К. Малицька), «Заграй ми, цигане старий» 
(С. Воробкевич), «Пою коні при Дунаю» (укр. нар. 
пісня на вірші Ю. Федьковича) та інші завдяки тон-
кому і проникливому виконанню співака стали кош-
товними перлинами в пісенній скарбниці української 
культури.

Оперні сцени та концертні естради усіх республік 
колишнього СРСР, Угорщини, Німеччини, Порту-
галії, Канади, США, Австралії, Нової Зеландії, країн 
Африки – скрізь звучав голос цього великого україн-
ця. Іноді за гастрольний тур, що тривав два місяці, 
невтомний голос Гнатюка міг звучати у майже 60 (!) 
виступах.

Найвідоміший оперний театр світу «Метрополітен-
опера» у Нью-Йорку неодноразово аплодував стоячи 
Дмитрові Гнатюку, коли він з французькою співачкою 
світового визнання Бланш Тібо співав в «Аїді» Джу-
зеппе Верді. Після цих та подібних виступів артист 
неодноразово отримував надзвичайно привабливі 
пропозиції – залишитися у трупі їхніх театрів. Однак 
він знав, що без рідної України його пісня змовкне, 
загине, бо жити і звучати вона може лише у його 
широких грудях, у його сповненому найпотаємніших 
барв і відтінків голосі, і тільки там, де буяє пшенич-
ний простір його рідної землі та височінь блакитного 
українського неба.

Особливою сторінкою у творчій біографії співака 
в період вісімдесятих років стала його режисерсько-
постановочна робота на посаді режисера Київсько-
го оперного театру. Ще у 1975 році Дмитро Гнатюк 
вступив на факультет музичної режисури Київсько-
го державного інституту театрального мистецтва  

ім. І. Карпенка-Карого. Тут, навчаючись у класі відо-
мого українського театрального режисера, актора 
і педагога, професора Володимира Неллі, Гнатюк 
здобув глибинні знання, які у поєднанні з його ба-
гатющим сценічним досвідом допомогли йому впро-
довж 70-х аж до початку 90-х років ХХ ст. здійснити 
низку незабутніх постановок на сценах усіх оперних 
театрів України. Загалом Дмитро Гнатюк поставив 
понад двадцять (!) опер: «Князь Ігор» О. Бородіна, 
«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського, 
«Золотий обруч» Б. Лятошинського, «Мазепа» П. 
Чайковського, «Війна і мир» С. Прокоф’єва, «Севіль-
ський цирульник» Дж. Россіні та багато інших.

А ще, поряд із фанатичною любов’ю до співу була 
у Дмитра Гнатюка неймовірна жага до українського 
національного образотворчого мистецтва. Оригі-
нальні полотна Сергія Васильківського, Миколи Пи-
моненка, Івана Труша, Петра Левченка, багатьох ін-
ших митців, на придбання робіт яких співак ніколи не 
шкодував коштів, стали справжньою окрасою його 
вишуканої приватної домашньої картинної галереї.

Справжня злива звань – від народного артиста 
УРСР до народного артиста СРСР, аж до найвищого 
звання Української держави – Героя України, орде-
ни, медалі, відзнаки, премії… Усе це стало гідною 
оцінкою значущості постаті Дмитра Гнатюка для віт-
чизняної культури та мистецтва.

Проте найвищою нагородою для мистецької сут-
ності великого Дмитра Гнатюка стало справжнє 
безсмертя його душі, вічне воскресіння для якої пов-
сякчас освячується завжди живим чаром української 
пісні, яка, завдяки великому таланту незабутнього 
співака, стала невмирущою.

29 квітня 2016 року для Дмитра Гнатюка розпоча-
лася мандрівка у позаземний простір. Здається, з 
того часу осиротіла і наша українська пісня. 

Митці відходять. Мистецтво ж – вічне… 

Роман Береза,

кандидат педагогічних наук, 

доцент
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М
усій Вернигора – один із найлегендарніших 
українських козаків-лірників, постать якого 
оповита низкою міфів, здогадок та припу-

щень. Поряд із такими відомими лірниками України 
різних часів, як Іван Скубій, Архип Никоненко, Аврам 
Гребінь, Антін Скоба, Самсон Веселий, Тиміш з-під 
Полтави та багатьох інших Мусій Вернигора здобув 
славу не лише неперевершеного співака-лірника,  
а й провісника майбутньої геополітичної та історич-
ної долі України та Польщі, що на сьогодні дає усі 
підстави вшановувати його ім’я, як і імена загально- 
визнаних провидців – Нострадамуса, Кассандри,  
Барахана Сіра, Вольфа Мессінга, Ванги...

Уродженець села Македони (1673 р.), що на Київ-
щині, Мусій Вернигора, змалку досконало опанував-
ши гру на лірі, торбані та кобзі й володіючи проник-

ливим голосом, взявся за виконання надзвичайно 
популярних тоді дум, пісень та псалмів, а також 
створив чимало авторських творів, у яких намагався 
розповісти про героїчну минувшину свого народу та 
зосередити увагу своїх численних слухачів, шану-
вальників та симпатиків на подіях, які ось-ось мали 
розгорнутися на українсько-польських просторах.

Про витоки дару передбачення Мусія Верниго-
ри ми сьогодні можемо лиш здогадуватися. Адже 
поштовхом для майбутніх Мусієвих пророцтв стала 
трагедія, яка відбулася в його батьківській хаті. Мо-
лодий чоловік, за нез’ясованих досі обставин, влас-
норуч убив свою матір та рідного брата, після чого 
назавжди покинув рідне село.

Наслідком цієї неймовірної трагедії стали видін-
ня, які супроводжували Вернигору до його кончини. 
Дев’яносто шість років довелося Мусієві Вернигорі 
тривожити своїми ногами рідну землю. Майже стіль-
ки ж звучала в його вустах дзвінка і правдива лір-
ницька пісня. Доля подарувала козаку Вернигорі не 
лише музично-співочий талант, а й вроджене відчут-
тя людської душі, здатність до засвоєння мов, а та-
кож дипломатичний хист, який надалі неодноразово 
ставав козакові у пригоді. 

Після залишених рідних Македонів Мусій оселив-
ся у Корсуні, де, завдяки своєму повсякденному за-
няттю козаком-лірником, швидко здобув гучну славу, 
про яку знали від курної селянської хати до царських 
палат у Санкт-Петербурзі. 

Довідавшись про непересічний хист Вернигори, 
що своїм словом та піснями заворожував людей, ім-
ператриця Катерина ІІ розпорядилася використати 
легендарного лірника задля вгамування народних 
бунтів, які то тут, то там роз’ятрювали хиткий спокій 
тодішньої царської імперії. Під час поїздок на За-

МуСіЙ верНигорА 
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порозьку Січ та Кримське ханство Вернигора виявив 
себе успішним дипломатом-перемовником, котрому 
вдавалося вправно відвести від корони російського 
самодержавства не одну криваву сутичку, а то й від-
верту бійню.

Достеменно відомо, що у своїх політичних погля-
дах Мусій Вернигора не був абсолютним прихиль-
ником Російської імперії, позаяк бачив численні 
страждання рідного народу від ярма кріпацтва, зне-
магань від практично довічної армійської служби, а 
найголовніше, від процесів руйнування облюбова-
ної ним від народження Запорозької Січі. Через те 
він неодноразово воював у складі Війська Запорозь-
кого, турецького та татарського супроти регулярної 
російської армії.

Смерть наздогнала легендарного козака-лірника 
Мусія Вернигору 1769 року в селі Пархомівка, що 
за 100 кілометрів від Києва. Відходячи світу сього, 
Вернигора озвучив присутнім свої пророцтва щодо 
майбутньої долі українського та польського народів. 
Відтак для Польщі віщун передбачив кривавий пере-
біг подій, які мали призвести до розчленування краї-
ни, а згодом до її об’єднання у попередніх географіч-
них кордонах. Опісля, за Мусієвими твердженнями, 
Польщі було суджено постати посеред інших народів 
Європи країною яскравого процвітання.

Для України ж, за Мусієвим пророцтвом, майбутня 
історія мала пролягти крізь численні криваві війни, 
повстання і бунти, що мали принести в українську 
землю голод і нестерпне лихоліття. Біда на цій землі 
буде такою, що «… якби усю її вам розказав, то сам 
Славута-Дніпро не втримався б і вийшов би зі своїх 
берегів. Та Бог, попри усе, триматиме у своїй опіці 
цю землю і цей народ. А тому, опісля усіх цих все-
людських страждань і жахітливих поневірянь, таки 
прийде в Україну велике і тривале щастя, мир і зла-
года…»

Такими були останні слова мудрого козацького 
лірника Мусія Вернигори. Поховали провидця, за 
його заповітом, неподалік рідної хати у Корсуні, на 

березі річки Рось. Після поховання до могили козака 
счинилося справжнє паломництво. Усі, хто прихо-
див до місця останнього спочинку свого улюбленого  
і справді всенародного героя, намагалися крізь 
щиру молитву за Мусієву душу вимолити у небес  
і для себе Божих ласк на здоров’я, мир і спокій. З ро-
ками всенародне паломництво до Мусієвої могили 
набрало такого масштабу, що імперському царату 
не залишалося нічого, як заборонити будь-які прощі 
на могилі козака Вернигори «…во избежание бунта 
и прочьих государственных неудобств…». Зрештою, 
за якийсь час, і саму могилу Мусія Вернигори змила 
повінь. Сталося те, що сам провидець стверджував 
у своїх видіннях: «…за якийсь час по моєму упокоєн-
ні, не стане у мене могили…»

Після смерті могутня постать козака-лірника Мусія 
Вернигори набула такого розголосу і популярності, 
що його титанічний образ став невід’ємним серед 
багатьох персонажів українських народних казок, 
переказів та легенд. А для польського народу Вер-
нигора став уособленням нездоланності та відро-
дження новітньої Польської держави. 

Іван Котляревський, Юліан Словацький, Михай-
ло Чайковський, Станіслав Висп’янський, Северин 
Гощинський, Еразм Ізопольський та інші створили 
неперевершений образ українського козака-лірника  
в українській та польській літературі. А великі поль-
ські художники Ян Матейко і Яцек Мальчевський на 
своїх полотнах зобразили постать Вернигори симво-
лом народного духу, велич якого не здатні здолати 
ані час, ані забуття.

Роман Береза,

кандидат педагогічних наук, 

доцент
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добірКА МиСтецьКих МАтеріАлів  

(друге Півріччя 2019 роКу)

6 червня 2019 року в актовій залі  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР тривала виставка твор-
чих робіт Об’єднання народних майстрів та  

художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР в межах  
Міжобласного семінару-практикуму директорів 
районних і міських народних домів і будинків культури  
Львівської та Одеської областей. 
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у
продовж квітня – червня 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 відбулися 
за місяць, та планувалися заходи подальшої роботи 
Об’єднання.
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23 серпня майстри, члени Об’єднання на-
родних майстрів та художників-аматорів 
при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Альбіна Ба-

ланда, Олександра Філіпович, Галина Данило взяли 
участь у виставці-ярмарку в м. Jarosław, Польща.
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24 серпня на запрошення Жовківського 
районного Народного дому в місті Жовк- 
ва перебували методист з образотвор-

чого мистецтва КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Михайло Бон-
дар та методист з естетичного виховання та народ-
них традицій КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Оксана Бондар.  
У межах святкування Дня Незалежності України 
вони мали змогу ознайомитись із поточним станом 
культури у місті, надали необхідну методичну до-
помогу. Зокрема, методист Оксана Бондар прове-
ла майстер-клас із розпису на склі для маленьких  
жовківчан.
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29 серпня тривала виставка-ярмарок в ме-
жах «Орнаменти-фест» у Львівському 
палаці мистецтв. До виставки долучи-

лись члени Об’єднання народних майстрів та ху-
дожників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Наталія 
Слободюк, Альбіна Баланда, Олександра Філіпович, 
Наталія Івженко, Андрій Михалик, Галина Шумило.

31 серпня – 1 вересня 2019 року члени 
Об’єднання народних майстрів та худож-
ників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР  

взяли участь у виставці-ярмарку творчих робіт  
в межах традиційного V Львівського обласного  
фестивалю «Гомін Лемківщини» (с. Зимна Вода Пу-
стомитівського району).
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з 31 серпня по 2 вересня майстри, члени 
Об’єднання народних майстрів та худож-
ників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР 

Леся Подгурська (авторські прикраси, авторський 
етноодяг та аксесуари) та Оксана Рушінець («Со-
кальська вишивка») взяли участь у святковому яр-
марку в межах святкування Днів України в Королів-
стві Нідерланди.
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у серпні – вересні 2019 року проведено 
щомісячні збори Об’єднання народних  
майстрів та художників-аматорів при  

КЗЛОРЛОЦНТ і КОР.
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1 вересня 2019 року на запрошення Відділу 
культури Бібрської територіальної грома-
ди методисти з образотворчого мистецтва  

Михайло Бондар та естетичного виховання та народ-
них традицій Оксана Бондар взяли участь у святкуванні  
550-ї річниці надання магдебурзького права місту Бібрка.  
Методисти ознайомилися з методами організації події, 
проаналізували стан народної творчості в регіоні, а 
також методист з естетичного виховання та народних 
традицій Оксана Бондар провела майстер-клас із роз-
пису на склі для маленьких мешканців міста. 
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8 вересня в м. Борщів Тернопіль- 
ської області відбувся святковий  
ярмарок в межах фестивалю «Борівська  

сорочка». У ярмарку взяли участь майстри, члени  
Об’єднання народних майстрів та художни-
ків-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Альбіна  
Баланда, Олександра Філіпович, Людмила Цоба-Ко-
лода.
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у жовтні – грудні проведено щомісячні збори 
Об’єднання народних майстрів та художників 
аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР:

26 жовтня 2019 року в кабінеті відділу культурно-ос-
вітньої роботи КЗЛОРЛОЦНТ і КОР відбулися чергові 
збори Об’єднання народних майстрів та художників-
аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР, під час яких підве-
дено підсумки мистецької діяльності у жовтні. Зі своєю 
творчістю присутніх ознайомили майстрині: авторка жі-
ночих прикрас п. Ореста Задорожна та майстриня й ху-
дожниця Маргарита Пугаченко. Заплановано майбутні 
мистецькі події – проведення в листопаді семінару на 
тему звіздарства, а в грудні «Передріздвяних fashion-
вечорниць».

30 листопада в кабінеті культурно-освітньої робо-
ти КЗЛОРЛОЦНТ і КОР відбулися збори Об’єднання 
народних майстрів та художників-аматорів при  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР. Підведено підсумки діяльності 
Об’єднання упродовж листопада. Відбулося знайом-
ство з майстринею авторських прикрас Анастасією 
Витрикуш. На зборах обговорено проведення 14 і 21 
грудня запланованих на базі центру «Передріздвяних 
вечорниць в етностилі». В межах зборів тривав семі-
нар про традиційне звіздарство, який проводив май- 
стер із створення звізд п. Богдан Новак. Для численних 
присутніх був люб’язно проведений майстер-клас зі 
створення безкаркасної звізди. Методист з образотвор-
чого мистецтва Михайло Бондар створив оформлення 
звізди Обласного центру, що демонструватиметься на-
ступного року в межах щорічної ходи звіздарів 8 січня.

28 грудня 2019 року в кабінеті відділу культурно-ос-
вітньої роботи КЗЛОРЛОЦНТ і КОР відбулися підсум-
кові річні збори Об’єднання народних майстрів та ху-
дожників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР. На зборах 
методист з образотворчого мистецтва Михайло Бон-
дар зачитав звіт діяльності образотворчого напрямку 
за 2019 рік, були згадані усі культурно-мистецькі події, 
в яких брали участь майстри, члени Об’єднання на-
родних майстрів та художників-аматорів. Обговорено 
заплановані мистецькі заходи на І квартал 2020 року. 
Майстер-звіздар п. Богдан Новак презентував присут-
нім звізду Львівського обласного центру народної твор-
чості і культурно-освітньої роботи, що демонструва-
тиметься на щорічному фестивалі «Спалах різдвяної 
звізди» 8 січня 2020 року.



СКАРБНИЦЯ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

2019, № 3-4 (84-85)
культурно-просвітницький вісник

36



СКАРБНИЦЯ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

2019, № 3-4 (84-85) 
культурно-просвітницький вісник

37

3–4 жовтня 2019 року майстри, 
члени Об’єднання народ-
них майстрів та художни-

ків аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР долучи-
лись до виставки-ярмарку в межах Другого фо-
руму регіонів України та Республіки Білорусь,  
м. Житомир. 

3 жовтня 2019 року майстри, члени Об’єднання 
народних майстрів та художників-аматорів при 
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР взяли участь у ярмарку  

в межах виставки «Львівський товаровиробник»  
у Львівському палаці мистецтв.
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7 жовтня 2019 року в актовій залі Львівського об-
ласного центру народної творчості і культурно-
освітньої роботи в межах першого дня міжоблас-

ного проєкту Львівської та Луганської областей «Тради-
ції, що об’єднують» відбулася зустріч майстрів, членів 
Об’єднання народних майстрів та художників-аматорів 
при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР з делегатами із Луганщини, 
майстринями-вишивальницями, працівниками куль-
тури, а також студентами та викладачами Львівсько-
го державного коледжу декоративного і ужиткового 
мистецтва ім. І. Труша. Перед присутніми із лекцією 
про вишивку Львівщини виступила народний майстер, 
членкиня Об’єднання народних майстрів та художни-
ків-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Леся Демчук.

14 
жовтня майстри, члени Об’єднання народ-
них майстрів та художників-аматорів при 
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР взяли участь у вистав-

ці-ярмарку в м. Трускавець.
18 

жовтня членкиня Об’єднання народ-
них майстрів та художників-аматорів при  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Наталія Івженко взя-

ла участь у виставці авторської ляльки, що тривала  
у м. Києві.

19 листопада 2019 року роботи майстринь, член-
кинь Об’єднання народних майстрів та ху-
дожників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР 

Олександри Філіпович та Альбіни Баланди демонстру-
валися у модному етнопоказі, що відбувся в Галереї 
«Дзиґа» (м. Львів).

5 грудня 2019 року майстрині, членкині 
Об’єднання народних майстрів та художни-
ків-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР взяли 

участь у відкритті святкової ювелірної виставки-прода-
жу «ЕлітЕкспо» у Львівському палаці мистецтв. 

7 
грудня 2019 року у виставковій залі Львів- 
ського національного літературно-меморіаль-
ного музею Івана Франка відбулося відкриття 

виставки творчих робіт та майстер-клас від дослідниці 
та знавця традиційного українського мистецтва, май-
стрині Ірини Білик.
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14 грудня 2019 року в приміщенні актової зали 
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР відбувся перший етап 
«Передріздвяних fashion-вечорниць». Ме-

тою та завданням мистецької акції було пропагувати 
українські цінності через український костюм і впрова-
джувати його елементи в сучасний образ та унікаль-
ні елементи національного українського костюма, а 
також ефективні способи використання національних 
етноелементів у сучасній фешн-індустрії. В межах 
мистецької акції відбулась лекція з історії костюма від 
методиста з естетичного виховання та народних тра-
дицій Оксани Бондар, майстер-клас із хусткування від 
майстрині Олександри Філіпович, а також формування 
етнообразів для майбутнього показу.
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19 грудня в бібліотеці м. Дубляни закінчився 
кількаденний майстер-клас із виготовлення 
Різдвяної Зірки. Спільними зусиллями дів-

чат під керівництвом народного звіздаря Богдана Но-
вака Дублянська Зірка засяє для наших захисників на 
Сході.

21 грудня 2019 року в приміщенні актової зали 
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР тривала друга частина 
«Передріздвяних fashion-вечорниць»: кон-

церт, збір коштів для благочинної мети, показ моделей 
етноодягу.



СКАРБНИЦЯ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

2019, № 3-4 (84-85)
культурно-просвітницький вісник

41

23 грудня 2019 року в бібліотеці м. Дубляни 
були створені ще дві зірки: «Школярик»  
сяятиме на міській ялинці, а друга зірка  

світитиме в Центрі народної творчості м. Львова.

Михайло Бондар,
методист з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва
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ПАтріотичНі трАдиції львівщиНи 

у
продовж 2019 року робота народних домів 
та ОТГ Львівщини з питань національно-па-
тріотичного виховання була спрямована на 

відзначення ювілейних та пам’ятних дат: 100-річчя 
проголошення Акту Злуки, 110-річчя від дня наро-
дження Степана Бандери, 180-річчя Павла Чубин-
ського, 145-річчя Августина Волошина, 140-річчя 
Симона Петлюри, 95-річчя Дарії Гусяк, 150-річчя 
Мирона Тарнавського, Дня Державного прапора, 
Дня Незалежності України, Дня Захисника Вітчизни, 
Дня утворення ЗУНР, Дня Гідності і Свободи тощо. 

Протягом 2019 року Комунальним закладом 
Львівської обласної ради «Львівським обласним цен-
тром народної творчості і культурно-освітньої робо-
ти» було розроблено й розіслано у районні методич-
ні центри та ОТГ сценарні та методичні матеріали:  
«В єдності – сила народу» – до 100-річчя Злуки західно- 
українських земель з УНР; «Я в світі щиро працював, 
я сіяв те, що Бог послав» – до 180-річчя від дня на-
родження Павла Чубинського, автора українського 
національного гімну, відомого вченого-етнографа, 
поета і журналіста, юриста; «Жива легенда. Героїня. 
Таких вже мало серед нас» – з нагоди 95-річчя від 
дня народження Дарії Гусяк, зв’язкової УПА, кавале-
ра ордена княгині Ольги ІІІ ступеня; «Легендарний 
Мирон Тарнавський» – до 150-річчя від дня наро- 

дження військового діяча, полководця, генерала УГА; 
«Кость Левицький – титан політико-правової дум-
ки західноукраїнського суспільства» – до 160-річчя 
від дня народження громадсько-політичного діяча, 
голови Державного Секретаріату ЗУНР Костя 
Левицького; «Народ мій є! Народ мій завжди буде» –  
до 85-річчя від дня народження поета, журналіста, 
шістдесятника Василя Симоненка.

У клубних установах та ОТГ Львівщини пройшли 
тематичні вечори, години пам’яті, уроки мужності, 
вечори пам’яті, присвячені цим визначним історич-
ним особистостям («Незламні борці за волю Украї-
ни», «Слава і честь Вам, борці за свободу», «Вони 
прославили наш край»…).

Закладами культури області було широко відзна-
чено 100-річчя Соборності України. У більшості на-
родних домів пройшли заходи: «Сила великої Злу-
ки», «В єдності – сила народу», «Моя Україна на всі 
віки, на всі часи».

У День Соборності в Жидачівській районній бібліо-
теці спільно з районним Народним домом відбувся 
«круглий стіл» на тему «Соборність – ключова скла-
дова державності». Родзинкою заходу став скайп-
міст працівників культури та громадськості Жидачів-
щини із колегами з Луганської області (міста Ново-
пскова), Закарпатської області (міста Виноградова) 
та Кіровоградської області (міста Олександрії).

Кожен розповів власну історію Соборності свого 
регіону. Спілкування завершилося щирими словами 
вітання та виконанням Державного гімну України.

У Самборі учасники акції утворили «живий лан-
цюг» єдності, помолилися за Україну, поклали квіти 
до пам’ятника Степанові Бандері, Тарасові Шевчен-
ку, Січовим стрільцям, Героям Небесної Сотні. Далі 
учасники акції попрямували до центральної площі 
міста, де разом заспівали Гімн Січових стрільців «Ой 
у лузі червона калина», та невдовзі вирушили до На-
родного дому, де відбувся святковий концерт.

Будинок воїна у Львові
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У Яворові на головній площі учасники святкового 

дійства розгорнули величезне полотнище Держав-
ного прапора, а молодь створила живу карту України.

Цьогоріч, 20 лютого, минуло п’ять років від дня тра-
гічних подій на Майдані. Заходи «Нехай у серці не 
згасне пам’ять», «Моя душа – немов лелека», «Не-
бесну Сотню, Господи, прийми!», «Небесна Сотня –  
наше каяття» було організовано в народних домах 
та ОТГ Пустомитівського, Радехівського, Кам’янка-
Бузького, Жидачівського, Золочівського, Стрий- 
ського, Буського, Жовківського, Бродівського, Горо-
доцького, Яворівського районів. У Народних домах 
і бібліотеках було створено експозиції: «Герої поміж 
нас», «Львівські лицарі Небесної Сотні», проведе-
но «круглі столи», диспути – «Подвиги українських 
Майданів: від ЗУНР до Небесної Сотні», «Феномен 
жертв Героїв Небесної Сотні – без права на забуття», 
перегляди документальних та художніх фільмів –  
«Майдан», «Кіборги».

14 березня – День українського добровольця, 
свято справжніх патріотів, людей, котрі свідомо, за 
покликом серця, в скрутний для країни час стали 
на захист суверенітету та територіальної цілісності 
України. Існує чимало прикладів неймовірних історій 
українських добровольців. На теренах Львівщини 
налічується 235 визнаних бійців-добровольців.

Цього ж дня у Львівській обласній філармонії 
відбулася церемонія нагородження орденом «Ли-
царський Хрест Добровольця». На цьому мистець-
кому культурно-просвітницькому заході було наго-
роджено 20 добровольців Львівщини, яких вшанува-
ли посмертно.

До Дня українського добровольця в народних до-
мах та ОТГ пройшли уроки мужності «Немає більшої 
сили, ніж стійкість духу добровольця», організовува-
лись флеш-моби, написання листів та малюнків на 
підтримку добровольчих підрозділів, перегляди до-
кументальних фільмів.

У Жидачівському, Яворівському, Стрийському, 
Буському, Старосамбірському районах проведено 
урочисті академії, зустрічі з учасниками АТО-ООС, 

патріотичні години, конкурси патріотичної поезії: 
«Борітеся – поборете», «Він найбільше любив Ук-
раїну», «Їх імена у пам’яті навіки», «Вони загинули, 
щоб ми жили».

9 травня, з нагоди Дня пам’яті і примирення та Дня 
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні від-
булися скорботні заходи: проведено чин екуменічної 
панахиди, запалено лампадки та покладено квіти 
на могили і біля пам’ятників й меморіалів полеглих  
у роки війни.

У народних домах пройшли патріотичні пам’ятні 
заходи, перегляди документального фільму «Украї-
на у Другій світовій війні».

У четверту неділю травня на Львівщині традиційно 
відзначили Свято Героїв, яке охоплює всі історичні 
епохи та спрямоване на патріотичне виховання мо-
лоді, вшанування українських героїв минулого та 
сьогодення.

Відзначаючи 23 серпня День Державного прапо-
ра України, в установах культури організовувались 
флешмоби «Два кольори моєї України», майстер-
класи з виготовлення національної символіки Ук-
раїни, дитячі ранки «Наш прапор – небо голубе, під 
золотим пшеничним полем», години спілкування 
«Краса і велич стягу України», конкурси малюнків 
«Цвітуть, неначе квіти, в полі знамена жовто-голубі», 
велопробіги «Наш стяг у золотій блакиті».

23 серпня у Львові відбулося відкриття Меморіалу 
пам’яті Героїв Небесної Сотні. Львів став першим 

Відкриття Будинку воїна у Львові
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містом в Україні, де збудовано настільки масштабний 
пам’ятний меморіал. На урочисті заходи до Львова 
запросили родини Героїв Небесної Сотні з різних 
куточків України, учасників Революції Гідності, во-
лонтерів Майдану, військових, учасників АТО-ООС, 
духовенство, представників влади.

Захід розпочався з хвилини мовчання. Далі відбу-
лася спільна молитва й запалення свічок. Опісля зі 
словами вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні 
виступили представники влади, гості. Завершився 
захід виконанням пісні «Небесну Сотню, Господи, 
прийми» Павлом Табаковим та вихованцями його 
творчої школи.

24 серпня в області пройшли урочисті заходи з на-
годи відзначення 28-ї річниці від дня проголошення 
Незалежності України.

У Львові відбувся марш «Нескорених» задля 
вшанування загиблих Героїв. Тематичні концерти, 
пам’ятні віче, театралізовані дійства: «Нині свято 
нашого народу, свято України, її роду», «Хай пісня 
твоя, Україно, злітає, мов птах у блакить», «Вишита 
колоссям і калиною зветься величаво – Україною», 
«Діво Пресвятая, матір матерів, пригорни до серця 
всіх своїх синів», «Є найсвятіше слово на Землі. 
Одне. Високе. Світле, Україна» було організоване  
в народних домах і ОТГ Жидачівського, Буського, 
Радехівського, Бродівського, Жовківського, Городо-
цького, Миколаївського, Дрогобицького, Сокальсько-
го, Пустомитівського районів.

Президент України Володимир Зеленський під-
писав Указ про відзначення 29 серпня Дня пам’яті 
захисників України, які загинули в боротьбі за не-
залежність, суверенітет і територіальну цілісність 
України в російсько-українській війні. Пам’ятна дата 
29 серпня приурочена подіям під Іловайськом, коли 
під час виходу так званим «зеленим коридором» 
російські окупанти почали обстрілювати українських 
військових. У цей день 29 серпня 2014 року загинуло 
272 воїни.

Вранці 29 серпня цього року у храмах Львівщини 
відслужено молебні за душі полеглих. У Львові на 

площі перед пам’ятником Тарасові Шевченку роз-
містили світлини, зроблені в Іловайському оточенні.

У народних домах було організовано перегляди 
документальних та художніх фільмів: «Іловайськ 
2014», «Батальйон «Донбас», «Іловайськ. Місто, яке 
зупинило Путіна».

14 жовтня, у День Покрови Пресвятої Богородиці, 
Львівщина урочисто відзначила День Захисника Ук-
раїни та 77-річчя створення УПА.

Зокрема, на Личаківському цвинтарі відбулося пе-
репоховання двох бійців УПА – Михайла Мочурада 
(Савура) та Дмитра Онищака (Явіра), які загинули у 
вересні 1951 року в селі Сороки на Пустомитівщині. 
Раніше вони були поховані у Щирці, проте родина 
Михайла Мочурада ініціювала перепоховання. Це 
унікальний випадок, коли за допомогою документів 
та архівів вдалося точно ідентифікувати, кому нале-
жать останки. Після урочистого перепоховання на 
Личаківському цвинтарі вшанували пам’ять ГНС та 
загиблих воїнів АТО-ООС.

На площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку 
першокурсники-ліцеїсти склали присягу. Цьогоріч  
в ліцей прийшло 26 хлопців з родин ГНС та учасни-
ків АТО-ООС. Було організовано показовий виступ 
Роти почесної варти Національної академії сухопут-
них військ ім. П. Сагайдачного.

14 жовтня до Дня захисника України та 77-ї річни-
ці створення УПА у Львові відкрили Будинок воїна.  
У день відкриття гостям продемонстрували тематич-
ні виставки – «У боротьбі за незалежну Україну: від 
дідів до внуків» та «Від людини до символа», при-
свячені воїнам-захисникам у різні періоди розбудови 
держави, утвердження та боротьби за незалежність, 
а також відбувся показ унікальної колекції зброї. Ще 
одна цікава виставка «Фронтові друзі» у Будинку вої-
на розповідає про українських військовослужбовців 
на передовій та їхніх улюбленців – котів і собак. На 
реконструкцію Будинку воїна, що на вул. Короленка 
1 а, витратили 6,2 млн грн.

У храмах Львівщини молилися за Україну та її за-
хисників, за мир і спокій у нашій країні. Відбулися па-
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Експозиція, приурочена до Дня захисника України

нахиди й покладання квітів біля могил і пам’ятників 
нашим Героям різних поколінь.

У народних домах області пройшли тематичні 
пам’ятні дійства: години історичної пам’яті – «Їх іме-
на із пам’яті не стерті», «Нащадки козацької слави», 
«Лицарі України – захисники Вітчизни»; пам’ятні віче –  
«Ми зродились з крові народу», «За Україну, за її 
волю», «Вічно живі у пам’яті народу»; літературні го-
дини патріотичної поезії – «Любіть Україну», «Лебеді 
материнства»; святкові концерти патріотичної пісні –  
«Лента за лентою»; краєзнавчо-патріотичні квести –  
«Ми козаки, ми гордість України»; флешмоби –  
«Україна єдина», «Ми – діти твої, Україно»; майстер-
класи із виготовлення листівок «Мій тато захищає 
Україну»; козацькі забави «Козицькому роду – нема 
переводу»; перегляди патріотичних фільмів.

П’ятий рік поспіль на Яворівщині, в парку біля озе-
ра Генеральське, організовують «Ігри патріотів».

У парку міста Буськ за участю громадської органі-
зації товариства пошуку жертв війни «Пам’ять» від-
булося театралізоване військово-історичне дійство 
«Бій відділів УПА і ВІН проти польських і радянських 
комуністів». 

Народні доми Львівщини – активні учасники різ-
номанітних патріотичних проєктів: «Мрії Героїв не 
вмирають» (установи культури Яворівщини), «На 

лінії вогню» (Жовтанецька ОТГ), «День народження 
Героя Небесної Сотні» (Щирецька ОТГ).

Організація просвітницьких заходів з національ-
но-патріотичного виховання пробуджує в молодих 
серцях безмежну любов до свого краю, його історії, 
а пам’ять про Героїв надихає їх на нові подвиги та 
захист кордонів Вітчизни.

Людмила Антончик,
провідний методист з питань 

національно-патріотичного виховання
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АвторСьКиЙ фотоПроєКт  
«Портрет з ціКАвою»

ч
и замислюємося ми над тим, чим найчастіше 
займається сьогодні людина? Це страшно 
визнавати, але здебільшого сидить у теле-

фоні, навіть не уявляючи, яким цікавим є наше жит-
тя, скільки пізнавального й захоплюючого можна від-
найти, читаючи художню, науково-популярну чи інші 
види літератури. Так, мусимо визнати – найбільшою 
проблемою сьогоднішнього дня є невміння наших 
дітей «користуватися» книгою, а нас, батьків, учи-
телів, наставників, та й просто небайдужих людей –  
зацікавити у цьому наших дітей.

«Портрет з Цікавою» – це авторський фотопроєкт, 
в якому головним «героєм» у світлинах є улюблена 
книжка учасника. Проєкт був започаткований в день 
осіннього рівнодення, 23 вересня 2018 року, і закін-
чився влітку 2019 року. Отож, тривав чотири сезони. 
Кожного сезону в проєкті брали участь 50 учасни-
ків. Долучитися до проєкту можна було лише один 
раз, обов’язково мати з собою необхідно було цікаву 
книжку та хороший настрій. За 30 хвилин народжу-
валася серія світлин, в яких учасник мав право об-
рати чотири найцікавіші. Усі портрети зроблені на 
теренах Трускавця. 89% учасників – місцеві жителі 
та школярі. Під час зустрічі з учасником перевага 
надавалася учням, ставилися запитання, які стосу-
ються книжок та їх читання. Проводилася своєрідна 
агітація та промоція «живого читання». 

Книжка має посідати особливе місце в житті будь-
якої людини на усіх етапах її життя. Тому метою 
проєкту було естетичне виховання, завданням 
проєкту – промоція книжки та читання, цінністю 
проєкту – повернення до читання, а головним гас-
лом – сьогодні читати модно! 

Катруся, учасник № 001; сезон ОСІНЬ

Приятельки, учасниці № 008 і 011;  
сезон ОСІНЬ

Соломійка, учасниця № 025; сезон ОСІНЬ
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Тетяна, учасниця № 053, начальник відділу  
культури ТМР; сезон ЗИМА

Андріана і Валентина, учасниці № 070,   
трускавецькі близнючки; сезон ЗИМА

Анночка, учасниця № 090;  
сезон ЗИМА

Оленка, учасниця № 073;  
сезон ЗИМА

Ольга, учасниця № 044, поетеса;  
сезон ОСІНЬ

Марія, учасниця № 039, учитель  
української мови; сезон ОСІНЬ
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Назар, учасник № 106; сезон ВЕСНА

Світлана і донечки, учасниці № 115;  
сезон ВЕСНА

Андріан, учасник № 130;  
сезон ВЕСНА

Єлизавета, учасниця № 143, дівчинка-сонечко; 
сезон ВЕСНА

Вероніка та Роман, близнюки, учасники  
№ 131 і № 132; сезон ВЕСНА

Олександра Михайлівна, учасниця № 099;  
сезон ЗИМА



МЕТОДИКА, ТЕОРІЯ, ДОСВІД

2019, № 3-4 (84-85)
культурно-просвітницький вісник

49

Микола, учасник № 154, вічний мандрівник;  
сезон ЛІТО

Богдан і Анна-Марія, щасливі люди,  
учасники № 171; сезон ЛІТО

Аня і Анна – сильні дівчата, учасниці № 164;  
сезон ЛІТО

Діна та діти, учасники № 180–182;  
сезон ЛІТО

п. Андрій,  міський голова, учасник № 199;  
сезон ВЕСНА

Ірина Шевчик,  
керівник студії  

«Цікавий Трускавець» 
Світлини:  

«Цікавий Трускавець» 
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о
дного дня ми запитали себе: «На скільки куль-
турно обізнані наші діти?» Відповідь знайшли 
дуже швидко… На виставі балету «Білосніжка  

і сім гномів», який приїхав до Трускавця на запрошен-
ня міського голови у день св. Миколая, ми зрозуміли, 
що діти не вміють належно поводитись в театрі і тим 
самим не цінують працю акторів, гримерів та костю-
мерів… І на наш подив, навіть дорослі не знають, що 
таке увертюра і що після неї ніхто не аплодує. А на 
завершення феєричної вистави прийнято подякува-
ти гучними оплесками стоячи, не говорячи уже про 
квіти для артистів та дрескод. У цей день ми довго 

обговорювали ці моменти і хотіли знайти відповідь: 
«Чому наші діти не знають елементарних правил 
поведінки у закладах культури, хто в цьому винен 
і хто їх має навчити». А винні у цьому ми – дорослі! 
Ось тоді і виникла ідея відкрити культурно-мистець-
ку школу в Трускавці, завданням якої було навчити 
найелементарнішим правилам етикету та поведінки. 

Школу відкрили влітку наступного року. Наша літ-
ня школа була благодійною, без грошових внесків 
батьків. Ми щиро дякуємо партнерам та меценатам, 
які допомогли нам, усвідомлюючи, що діти – наше 
культурне майбутнє. 

літня дитяча культурно-мистецька школа 
«труСКАвецьКі ПАНі тА ПАНяНКи»

Етикет придумали давно, У Франції. Так пишуть в Інтернеті.  
А літня школа зародилась в Трускавці:

«Дуже важливо, щоб дитина мала духовне життя, моральні цінності. Дитину треба 
вчити, що вона живе не в пустелі, а серед людей, отже, кожен крок врешті-решт від-

бивається на твоєму ближньому, а кожне твоє слово відгукнеться в душі іншої людини, 
але, як воно відгукнеться, вже залежить від тебе»

Василь Сухомлинський
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Як виявилось, кінотеатр і театр – це різнопланові 

заклади, і правила поведінки у них також різні. Окрім 
культурно-мистецьких тем, обговорювались: прави-
ла поведінки в побуті, родині, етикет спілкування, 
а також головна тема сьогодення – екологія нашої 
планети та наш маленький внесок у збереження рів-
новаги на Землі.

Головна умова літньої школи – сукня, яка має бути 
дрескодом панянок та пань.

У цій школі ми мали намір показати роботу зсе-
редини. Щоби ми не робили – створювали виставу, 
книжку, кіно, проводили екскурсію, читали казку, ма-
лювали картину, а чи пекли піцу – це щоденна копіт-
ка праця людей, яка на перший погляд непомітна. 

Завдання літньої школи полягало також і в тому, 
щоби показати дітям закулісну роботу закладів куль-
тури: народного дому, театру, музеїв, кінотеатру, 
міської ради; ресторану, друкарні та туристично-ін-
формаційного центру (ТІЦу)… 

Дівчата були ознайомлені з деталями роботи про-
фесіоналів кожної із структур і мали змогу оцінити 
шлях до реалізації задуманого.

До літньої школи було проведено два набори 
дівчаток віком від 8 до 13 років, які проживають  
у місті Трускавці. Кожна школа була розрахована 
на сім культурно-мистецьких днів, які були наси-
чені лекціями про етикет та екологію, історичними 
та мистецькими екскурсіями й різноманітними май- 
стер-класами.

Панянки ознайомилися з роботою міського голови, 
роботою працівників Народного дому, Музею історії 
міста-курорту, трускавецького мистецького верніса-
жу, кінотеатру «Злата», ТІЦ м. Трускавця, художньо-
го музею Михайла Біласа, шкільної музейної кімнати 
«Оселя», ресторану CТК «Трускавець 365», довіда-
лись, в чому полягає сутність роботи історика-екс-
курсовода.

Дівчата відвідали місто Львів, де пили чай у Прези-
дентському саду Державного меморіального музею 
Михайла Грушевського, місто Дрогобич, де були гос-
тями Львівського академічного обласного музично-
драматичного театру ім. Ю. Дрогобича, ТІЦу (Рату-
ша, музей ваг), а також видавництва «КОЛО».

Кожен день був зафіксований світлинами. Кожна 
панянка отримала на згадку фотокнигу пригод від 
міського голови. Літня дитяча культурно-мистецька 
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школа «Трускавецькі пані та панянки» – реалізова-
ний проєкт Народного дому.

Неочікувано для нас у цій школі навчалися не лише 
панянки, а й ми, дорослі пані. Повчальним для нас 
було і те, що дівчатка інколи робили нам зауваження 
щодо використання поліетиленових мішечків, пере-
бивання співрозмовника чи жування їжі з відкритим 
ротом. 

Не бійтеся бути смішними. У простоті наша сила,  
а діти – наше майбутнє!

Як влучно висловила Олена Пчілка, «діти – се наш 
дорогий скарб, се наша надія, се – молода Україна». 

Трускавецькі пані та панянки 
Одного дня прийшли в Народний дім. 

Одягнули сукні й капелюшки 
Та пішли на шпацер зранку всі.  

Вілла «Саріуш» й «Гопляна» 
Відкрили двері до історії століть. 

Розвадовська пані підморгнула на порозі, 
А княжна Беденьова замріяно під деревом стоїть.

 Проклали нові теренкури містом, 
І в парку ми шукали давнину. 
Прочитали казку у Альтанці. 

Відвідали ми мера і будівлю головну.  

В кінотеатрі «Злата» бачили проектор. 
Сиділи у директорських кріслах. 

Й чемно пили чай в «Криївці» і «Оселі» 
Та смакували піцу в готелі «365».  

Історику столітній дуб нашіптує легенду. 
Художників усіх ми знаєм поіменно. 

Зустріли у театрі Карлсона й команду. 
І знаєм правду про перуки і акторський грим.  

У Грушевського ми були в кабінеті 
І смакували печиво у Президентському саду. 

У видавництво «Коло» поспішали в гості 
Й подорожували з охоронцями курорту досхочу. 

 «Пташки червоні» народились в Трускавецькій хаті,  
А в Дрогобичі на Ратушу піднялись ми.  
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Смакували «пальчики солодкі» із Братрури, 
І в Альтанці квіти фарбами начарували ми.  

«Коточий» потічок поніс «привіт» у Чорне море,
Білки з цікавості позлазили з дерев. 

Пластичні і ритмічні рухи 
Викладав нам балетмейстер – майстер на всі руки.  

Пролетіли дні, ми й оком не моргнули. 
Зберегли порядку 1000 світлин. 

Ще раз обійнялись, посміхнулись, попрощались.
Школу час закрити, а тепло у серці зберегти.  

© Ірина Бердаль-Шевчик  

1:

День перший – вілла «Саріуш». День другий –  
арт-година «Щасливе дитинство». День третій – за-
гадкова темна кімната. День четвертий – театр та 

його таємниці. День п’ятий – цікавинки для панянки. 

День шостий – вілла «Гопляна». День сьомий –  

спогади найцікавіших моментів трускавецьких 

«пань та панянок».  Подорож – Державний  

меморіальний музей Михайла Грушевського у Львові. 

2:

День перший – вілла «Саріуш». День другий –  

«Щасливе дитинство» в Оселі.

День третій – шматочок Італії в Трускавці. День 

четвертий – загадкова темна кімната. День п’ятий –  

мистецька альтанка. День шостий – коло.

День сьомий – останній день літньої школи. 
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Автори ідеї: Лесишак Людмила, Шевчик Ірина 
Світлини: «Цікавий Трускавець» 
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«зАКоН і ПрАво для вСіх єдиНі»
(інтелектуально-правова гра)

П
равова освіта та правове виховання молоді  
в дусі поваги до закону завжди були пріори-
тетним державним завданням. Цей підхід 

диктує й сьогодення. Щоби виховати гідного гро-
мадянина незалежної демократичної України, не-
обхідно навчити його розумом і серцем сприймати 
ідеали демократії, надбання світової та вітчизняної 
правової культури, юридичними засобами захищати 
суспільні цінності й власні конституційні права.

Для того, аби збагатити і закріпити правові знання, 
сприяти формуванню правової свідомості молоді, 
вдосконалювати вміння логічно мислити, висловлю-
вати свою думку, залучити до участі в цікавих право-
вих заходах в рамках Всеукраїнського тижня права, 
рекомендуємо скористатися методичною розроб-
кою КЗЛОР «Львівського обласного центру народної 
творчості і культурно-освітньої роботи» − «Закон та 
право для всіх єдині» (інтелектуально-правова гра).

Ведучий: Шановні друзі! Сьогоднішня гра –  
це можливість для нас поглибити свої 
знання у сфері права, підвищити рівень 
правової культури та керуватися отрима-
ними знаннями у своїй життєвій практиці. 
Сподіваємося, що ця гра принесе Вам не 
лише інтелектуальну насолоду, а й пев-
ну практичну користь. Адже сьогодні без 
належного рівня правових знань і навичок 
неможлива свідома участь особи в суспіль-
ному і державному житті. Отож, бажаємо 
успіху, перемог командам і вболівальникам!

І. Конкурс «Знайомство» (5 б.):

 − вихід команд під музику;

 − представлення команд;

 − назва команди;

 − емблема;

 − девіз.

ІІ. Конкурс «Юридичний марафон» (10 б.)

І команда

1. Важлива ознака держави, верховенство держа-
ви всередині країни та її незалежність у зовнішніх 
відносинах. (Державний суверенітет).

2. Ухвалення законів або вирішення важливих 
питань загальнодержавного чи місцевого значення 
шляхом всенародного голосування. (Референдум).

3. Правовий зв’язок між фізичною особою і Украї-
ною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та 
обов’язках. (Громадянство).

4. Особисте розпорядження фізичної особи на ви-
падок її смерті. (Заповіт).

5. Соціальні відносини, що регулюються нормами 
права. (Правовідносини).

6. Домовленість двох або більше сторін, спрямо-
вана на встановлення, зміну або припинення цивіль-
них прав та обов’язків. (Договір).

7. Як називається основний міжнародний доку-
мент із захисту прав дитини? (Конвенція про права 
дитини).
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8. Тип держави, основними ознаками якої є вер-

ховенство закону, правовий захист основних прав 
людини. (Правова).

9. Нормативно-правовий акт вищого законодавчо-
го органу влади або народу, що регулює найбільш 
важливі суспільні відносини і має найвищу юридичну 
силу. (Закон).

10. Захист суверенітету та незалежності належить 
до внутрішніх чи зовнішніх функцій держави? (Зов-
нішніх).

ІІ команда

1. Кожна людина від народження є фізичною чи 
юридичною особою? (Фізичною).

2. Державний орган, що має повноваження здійс-
нювати правосуддя (визнавати особу винною, виз-
начати міру покарання). (Суд).

3. Письмова угода, укладена між двома або кілько-
ма суб’єктами міжнародного права. (Міжнародний 
договір).

4. Спосіб систематизації законодавства, внаслідок 
чого створюються кодекси. (Кодифікація).

5. Особа, яка вчинила правопорушення. (Правопо-
рушник).

6. Які види юридичної відповідальності застосову-
ють у трудових правовідносинах? (Дисциплінарна  
і матеріальна).

7. Вчинення правопорушення у стані алкогольного 
сп’яніння пом’якшує чи обтяжує провину? (Обтяжує).

8. Монархія належить до форми правління чи фор-
ми політичного режиму? (До форми правління).

9. Основний Закон держави. (Конституція).

10. Біпатриди – це… (Особи з подвійним грома-
дянством).

ІІІ. Конкурс «Юридична консультація» (10 б.)

(Команди вибирають для розв’язання по 2 задачі). 
Час – 2 хв.

Музична пауза. Журі підбиває підсумки трьох кон-
курсів.

1. Задача. Працівник підприємства 
здійснив прогул 1 червня. Керівнику підпри-
ємства стало відомо про це 2 червня. З 10 по 
15 червня працівник був відсутній на роботі  
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.  
20 липня керівник видав наказ про його звіль-
нення. Чи буде працівник поновлений на ро-
боті судом, якщо він звернеться до нього? 
Обґрунтуйте відповідь. (Відповідь – стаття 
148 Кодексу законів України про працю).

2.  Задача. Бультер’єр, який вибіг з 
квартири до коридору через двері, що ви-
падково залишилися відчиненими, розірвав 
кота, який належав сусідові. Чи повинен гос-
подар собаки відшкодувати заподіяну шкоду 
господареві кота? Обґрунтуйте відповідь. 
(Відповідь – ст. 1187 Цивільного кодексу 
України).

ІV. Конкурс аналітиків (4 б.)

Потрібен звуковий сигнал.

Виберіть зайве:

1. Князь, сотник, гетьман, президент.

2. Верховна Рада, Державна дума, Рейхстаг, Кон-
грес, Верховний Суд.

3. Київська Русь, Гетьманщина, Україна, «Руська 
правда».

V. Конкурс «Юридичний рахунок» (4 б.)

По одному учаснику від команди витягають лот  
і складають на дошці числовий (правовий) вираз:
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 – вік повноліття «+» кількість статей Кон-

ституції України «–» вік, з якого настає не-
повна цивільна дієздатність (18 + 166 – 14).

 – вік, з настанням якого людина може претен-
дувати на виплату пенсії за віком «–» гарантована 
Законом тривалість щорічної основної відпустки  
«+» строк повноважень Верховної Ради України  
(60 – 24 + 5). 

VІ. Конкурс вболівальників (5 б.)

(Коли учасники команд складають вирази, прово-
диться гра із залом):

1. У Римській імперії цим терміном називали осіб, 
яким доручалось збирання податків та управління 
невеликими провінціями. У 1302 році вперше їхній 
правовий статус був визначений у Франції законом 
як посередників між судами та королівською владою, 
що захищали інтереси корони. Сьогодні це державні 
службовці, які підтримують державне обвинувачен-
ня в суді, здійснюють представництво інтересів 
громадян чи держави в суді? (Прокурор).

2. Чорний ящик

Те, що лежить у чорному ящику, народилось на 
американському континенті. Визначає основи дер-
жавного устрою, є інститутом демократії, має вищу 
юридичну силу. Що знаходиться в ящику? (Консти-
туція).

3. Дочка Урана і Геї. Друга дружина Зевса. Мати 
Прометея. Богиня Передбачення. Зображувалась 
з пов’язкою на очах, терезами в одній руці і мечем  
у другій. (Феміда).

4. На Шри-Ланці він називається асамблеєю,  
у Норвегії – стортингом, в Ірані – меджлісом, а як він 
називається в Україні? (Парламент).

5. У наш час це слово є крилатим висловом і юри-
дичним терміном: так називають, наприклад, право 
постійного члена Ради Безпеки ООН заборонити 
прийняття рішення, з яким він не згоден. Цим пра-
вом користується і президент України. Назвіть це 
слово. (Вето).

Музична пауза. Журі встановлює результати 4–6 
конкурсів і визначає загальний рахунок.

VІІ. Конкурс «Павутина» (6 б.)

Розташувати правильно букви і визначити слова.

1. У Е Т Д П Т А (Депутат).

2. А Н К О З (Закон).

3. З Д И Е Т Н П Е Р (Президент).

4. О Д А В А Т К (Адвокат).

5. Ж Ю Д Б Т Е (Бюджет).

6. Н Т К О И С Я Ц У І Т (Конституція).

VІІІ. Конкурс «Юридичний семафор» (10 б.)

Потрібен звуковий сигнал. Піднімають жезли 
«Види юридичної відповідальності».

1. Керування автомобілем у нетверезому стані 
(А).

2. Невчасна доставка хліба у магазин (Ц).

3. Несплата комунальних послуг (Ц).

4. Поява на роботі у нетверезому стані (Д).

5. Пошкодження бібліотечної книги (Ц).

6. Ухилення від призову на строкову військову 
службу (К).
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7. Продаж наркотичних засобів (К).

8. Безкоштовний проїзд у транспорті (А).

9. Запізнення на роботу (Д).

10. Зрізання квітів на міській клумбі  (А).

ІХ. Конкурс «Слідство ведуть знавці» (2 б.)

Фрагменти із кінофільмів:

 – «Діамантова рука» – 1 команда;

 – «Кавказька полонянка» – 2 команда.

Завдання:

 – Яка назва фільму?

Яка правова ситуація відтворена у фільмі? – кон-
трабанда; незаконне позбавлення волі або викра-
дення людини.

Х. Конкурс «Шифрувальник» (10 б.)

(Кожен учасник розшифровує термін + дає його 
визначення).

 – держава;

– апатрид;

– право;

– нормативно-правовий акт;

– конституція; 

– злочин;

– юридична особа;

– правовий прецедент;

– казус;

– правочин.

ХІ. Конкурс капітанів (10 б.)

(Передбачає надати  правову оцінку конкретній 
ситуації).

1. Як би ви вирішили відомий спір між 
котом Матроскіним та собакою Шариком сто-
совно того, хто є власником телятка, котре 
народилося від корови, яку Матроскін взяв  
в оренду? Мотивуйте свою відповідь.

2. Поясніть, у яких випадках викрадення 
майна вважається крадіжкою, в яких –  
грабежем, а в яких – шахрайством.

Музична пауза. Загальний результат попередніх 
конкурсів.

ХІІ. Конкурс «Домашнє завдання» (10 б.)

Завдання: 

Уявіть себе кандидатом у присяжні засідателі аме-
риканського суду, якому було поставлене традицій-
не запитання: «Ваше ставлення до смертної кари?» 
Що Ви відповісте?

Журі робить підсумки.

Нагородження команд.

Софія Пшемінська,

завідувачка відділу

 культурно-освітньої роботи
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обрію – «100»
(з нагоди 100-річчя Народного хору «обрій»)

13 жовтня 2019 року в Народному домі  
с. Гірне Стрийського району відбулась 
урочиста академія з нагоди 100-річчя На-

родного хору «Обрій».

Народна хорова капела «Обрій» створена у 1919 
році. Засновником її був Григорій Трух, студент ду-
ховної семінарії. Продовжував роботу з хором Іван 
Михайлович Яремко – молодий, енергійний дири-
гент, який став послідовником засновника хору. 
Майже п’ятдесятирічна діяльність хорового колек-
тиву тісно пов’язана з життям цього пристрасного 
поціновувача хорового співу. 

У 1964 році хор став переможцем обласного ог-
ляду-конкурсу хорових колективів й отримав мож-
ливість взяти участь в республіканському огляді ху-
дожньої самодіяльності. За творчі успіхи, досягнуті  

в огляді, хоровий колектив с. Гірне нагороджений 
Почесною грамотою Президії Верховної Ради України.

 У 1965 році керівником хору стає досвідче-
ний диригент-хормейстер, вдумливий музикант, зна-
вець хорової справи Іван Тимофійович Корпало. За 
концертну діяльність та високий рівень виконавської 
майстерності хоровому колективу с. Гірне Колегією 
Міністерства культури України в 1969 році було при-
своєно звання «Народний».

 У 1976 році керівництво хором переходить 
до Івана Чупашка. Лунали пісні хору в сонячній Мол-
давії, несли хористи українську пісню гордо й велич-
но в республіці Польща.

 1984 року «Обрій» очолює молодий дири-
гент Іван Друль, який пройшов школу професійного 
вдосконалення в заслуженого діяча мистецтв Украї-
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ни Олега Цигилика. У 1985 році пан Іван організував 
поїздку до Києва, Канева (на Чернечу гору), щоби 
низько вклонитися Кобзареві. Неодноразово пісні  
у виконанні «Обрію» лунали з оперної сцени, по  
телебаченню, їх слухала вся Україна.

 1991 року хор очолив наймолодший у його 
біографії диригент – Юрій Юник, який працює в «Об-
рії» і сьогодні. Диригентську освіту здобув спочатку 
в Дрогобицькому державному музичному училищі 
ім. В. Барвінського, а невдовзі у Львівській музичній 
академії ім. М. Лисенка. Пан Юрій повертає до жит-
тя твори, які були знищені й, здавалося, уже ніколи 
не повернуться до своїх шанувальників. Це духовні 
твори, народні, патріотичні пісні, пісні українських та 
зарубіжних композиторів: І. Недільського, М. Верби-
цького, Д. Бортнянського, М. Жданова, Р. Купчин-
ського, М. Федоріва, О. Кошиця, В. Барвінського,  
М. Лисенка, Р. Твардовского, Ф. Анеріо та ін.

Щороку колектив отримує запрошення на прощу 
Воле-Довголуцької Божої матері, де виконується 
Архієрейська Служба Божа.

Народний хор «Обрій» є також постійним учасни-
ком Всесвітніх бойківських фестин у м. Турка.

Сьогодні, у свій столітній ювілей, «Обрій» продов-
жує зігрівати людські серця своєю неповторністю, 
ласкою, відвертістю душі та щедрістю свого таланту.

Курилишин Л. М.,

начальник відділу 

Стрийської РДА
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ПАтріАрху КобзАрСтвА богдАНові 
ЖеПлиНСьКоМу – 90!

(з нагоди 90-річчя від дня народження)

Н
ещодавно у Львівському палаці мистецтв 
львів’яни та гості міста зустрілися з нагоди 
90-річчя заслуженого працівника культури 

України, інженера-хіміка, бандуриста, науковця, 
громадського діяча, відмінника народної освіти, 
члена Наукового товариства ім. Т. Шевченка, чле-
на Національної спілки кобзарів України, почесного 
голови Львівського обласного відділення, стипендіа-
та Президента України, лауреата Фонду духовного 
відродження імені Митрополита Андрея Шептиць-
кого, популяризатора Яворівських забавок, автора 
низки культурологічних книжок Богдана Михайлови-
ча Жеплинського. 

Розпочалися урочистості зі звучання трембіти, 
благословення священника церкви Вознесіння Гос-
поднього у Львові о. Тараса Жеплинського, сина 
Богдана Михайловича, молитви «Отче наш» у ви-
конанні хору «Єдність» Церкви Всіх святих україн-
ського народу у Львові. Прозвучали привітання та 
слова вдячності за вірність бандурі, популяризацію 
кобзарства, любов до всього українського. Чудови-
ми ведучими дійства були кандидат педагогічних 
наук, доцент Роман Береза та журналіст радіо міста 
Яворова Стефанія Різник. Без їхньої участі свято не 
було б таким яскравим і незабутнім.

Про непросте життя ювіляра цікаво розповів Ро-
ман Береза, якому пощастило бути ведучим урочи-
стостей з нагоди 80-ти та 85-річччя Богдана Михай-
ловича та презентації усіх його книг. 

Богдан Жеплинський став символом української 
нації, символом, як і сама бандура, якій присвя-
тив усе своє життя. Народився ювіляр у Дрогобичі,  
в священицькій родині Михайла Жеплинського з  
історичним родоводом. 

Якось з гучномовця хлопець вперше почув звучан-
ня бандури у виконанні знаного бандуриста Юрія 
Сінгалевича. Відтоді він не полишав мрії стати бан-
дуристом. Батько зробив синові коштовний пода-
рунок – придбав бандуру. Це стало початком його 
вірного служіння цьому історично українському ін-
струменту. 

Після навчання в Дрогобицькій гімназії, Яворів- 
ській середній школі та Львівському політехнічному 

Ювіляру – многая літа
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інституті, разом із братом Романом він стає учасником 
славнозвісної капели бандуристів. Серед учасників 
капели були знані бандуристи – Зіновій Штокало, 
Володимир Дичак, Олег Гасюк та інші, якими сьогод-
ні славиться кобзарське мистецтво. 

Тодішня капела бандуристів виступала по всій За-
хідній Україні, і скрізь лунала переможна пісня під 
супровід української бандури. 

Репресій і переслідувань на початку 50-х років за-
знали двоє братів Жеплинських. Проте на заслання 
вони взяли із собою дві бандури та креслення для 
їх виготовлення. Майже п’ять років Богдан та Роман 
Жеплинські були в Сибіру. В неволі створили капелу 
бандуристів із політв’язнів українців. За креслення-
ми змайстрували бандури з твердих порід дерев, із 
кишок тварин зробили струни. Невдовзі капела стає 
лауреатом обласного огляду художньої самодіяль-
ності в м. Томськ (Росія). Лише після смерті Сталіна 
українським в’язням дозволили вступити до Том- 
ського політехнічного інституту, де Богдан закохуєть-
ся у хімію як науку. В 1959 році він повертається  

в Україну. Молодий хімік разом із братом потрапляє 
в невеличке містечко Новий Розділ, працює там на 
гірничо-хімічному комбінаті й займається науковою 
роботою. В Новому Роздолі разом із братом Рома-
ном створює капелу бандуристів «Дністер» і дитячу 
капелу «Струмок», які невдовзі здобувають високу 
оцінку Анатолія Кос-Анатольського, Платоніди Хот-
кевич та інших авторитетних митців. 

У 1969 році Богданові Жеплинському врешті до-
зволяють зупинитися у Львові, де він продовжує зай-
матися науковими дослідженнями в хімічній галузі, а 
на заводі «Сільмаш» організовує капелу бандуристів 
«Заспів», що стало початком нової ери бандурного 
мистецтва у Львові. Невдовзі «Заспів» переходить  
у стіни політехнічного інституту і згодом стає славно-
звісною капелою. 

Богдан Жеплинський – автор близько двадцяти 
книг про кобзарство, в яких зібрано понад сорок ти-
сяч славних імен кобзарів, бандуристів, лірників. Це 
і «Коротка історія кобзарства в Україні», «Українські 
кобзарі, бандуристи, лірники», «Біобібліографічний 

Орден «За заслуги» ІІІ ступеня ювіляру вручає заступник голови ЛОДА Тарас Грень
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довідник», «Кобзарство і ми» (у двох томах), «Ан-
самблі бандуристів», «Капели бандуристів», «Ду-
дарі». Богдан Михайлович зумів відродити лялько-
вий вертеп, текст якого пам’ятав ще з дитячих років.  
Тому й була написана книга разом із донькою Дарією 
та онуком Мирославом Ковальчуками «Відроджений 
ляльковий вертеп».

Чималі успіхи здобув, працюючи старшим науко-
вим співробітником Львівського відділення Інституту 
економіки АН УРСР, а згодом у Всесоюзному нау-
ково-дослідному проєктному інституті сірчаної про-
мисловості, де здійснював наукову роботу в галузі 
хімічної технології виробництва сірки, автор двадця-
ти трьох винаходів. 

Про творчу діяльність пана Богдана  зняті кіно-
фільми «Шляхами кобзарськими», «Мова кобзаре-
ва», «Закрита зона» та інші. 

У день святкування ювілею на екрані демонстру-
валися відеосюжети з життя ювіляра, серед яких  
і кінохроніка про братів Жеплинських, котрі створили 
капелу бандуристів на Новороздільському сірчано-
му комбінаті. Тому такими зворушливими для ювіля-

ра були привітання з Нового Роздолу, від колишніх 
учасниць капели  бандуристів «Струмок», для яких 
керівник капели Богдан Жеплинський був не лише 
добрим наставником, знаним бандуристом, а й до-
свідченим порадником.

Офіційні привітання лунали від заступника голови 
ЛОДА Тараса Греня, який зачитав Указ Президен-
та України про нагородження ювіляра державною 
відзнакою та вручив п. Богдану орден «За заслуги»  
ІІІ ступеня. Прийшов привітати Богдана Михайлови-
ча й міський голова Львова Андрій Садовий, який із 
захопленням висловився про витривалість та силу 
духу пана Богдана, назвавши життя ювіляра щоден-
ним подвигом. Мер Андрій Садовий вручив Богда-
нові Жеплинському орден Святого Юрія, покровите-
ля Львова, а також із великої поваги до ювіляра з 
бюджету міста виділено 500 тисяч гривень на при-
дбання бандур, які передадуть в усі музичні школи 
Львова.

Приймав ювіляр вітання і від Національної спілки 
кобзарів України (В. Єсипок), Львівського обласно-
го відділення Національної спілки бандуристів Ук-

Слова привітання ювіляру від Львівського міського голови  Андрія Садового
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раїни (Л. Посікіра), колишнього міністра культури 
України Євгена Нищука, колишнього голови ЛОДА 
Олега Синютки, ректора НУ «Львівська політехніка» 
Юрія Бобала, Львівської обласної організації Всеук-
раїнського товариства «Лемківщина» (С. Майкович), 
доктора філологічних наук Миколи Дмитренка з Киє-
ва, Інституту енциклопедичних досліджень НАНУ 
та ЕСУ (Микола Железняк), Голови НТШ в Україні 
Романа Кушніра, студентів та викладачів Львівсько-
го музичного коледжу ім. С. Людкевича, директора 
Дрогобицького музичного коледжу ім. В. Барвін- 
ського, народного майстра декоративно-ужиткового 
мистецтва України з Яворівщини Василя Яремина, 
Михайла Скеби, краєзнавця В. Балуха, товариша з 
Яворова Богдана Мацелюха, доктора мистецтво-
знавства Богдани Фільц, доктора мистецтвознавс-
тва з Івано-Франківська Віолетти Дутчак, Марти 
Шевченко та інших. 

Привітання від міністра культури України вручив 
працівник Львівського театру опери та балету ім. Со-

ломії Крушельницької, кандидат мистецтвознавства 
Михайло Швед. 

На ім’я ювіляра надійшло привітання і від народ-
ного депутата з Яворівщини Павла Бакунця.

Нещодавно родина Жеплинських відсвяткувала 
120-річний ювілей від дня народження о. Михайла 
Жеплинського – батька п. Богдана в с. Наконеч-
не. Цього дня відбулася презентація нової книжки  
«О. Михайло Жеплинський: служіння Богу та Ук-
раїні», яку Богдан Жеплинський підготував до друку 
разом із Дарією та Мирославом Ковальчуками, о. 
Тарасом і Юрієм Жеплинськими. 

Особливе зацікавлення в п. Богдана і до Яворів-
ських дерев’яних дитячих забавок. З-під його пера 
минулого року вийшла книжка «Творці Яворівських 
забавок».

Бандура та українська пісня того святкового дня 
лунали не лише для ювіляра, а й для численних гля-
дачів, які заполонили Львівський палац мистецтв.  

Ювіляра вітає проректор Національного університету «Львівська політехніка» Роман Корж  
та Народна капела бандуристок «Заспів»
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Привітання Б. Жеплинському від Народної капели бандуристок «Галичанка»

У концертній програмі виступили квартет бандурис-
ток «Львів’янки» у складі заслужених артисток Украї-
ни О. Коломієць, Л. Стефанко, І. Плахтій, О. Ніко-
ленко; капела бандуристок «Галичанка» (керівник –  
Р. Дробот); мистецький ансамбль народної пісні 
«Джерело» з Нового Роздолу (керівник – Л. Худяк); 
сучасна капела бандуристів НУ «Львівська політех-
ніка» «Заспів» (керівник – Х. Залуцька); заслужений 
артист України, бандурист Остап Стахів; лауреат 
міжнародних конкурсів, бандурист Богодар Баглай; 
дует бандуристок – лауреати Всеукраїнських кон-
курсів Людмила Гутік та Віталія Мельник, а також 
тріо бандуристок під керівництвом заслуженого дія-
ча мистецтв України Оксани Герасименко у складі 
Юлії Бойко, Марти-Маргарети Сторонянської, Віталії 
Якимович; ансамбль народної гуцульської музики 
«Стожари» (керівник – Б. Близнюк); мистецький ко-
лектив «Червона калина» під керівництвом заслуже-
ної артистки України Марії Сороки; кобзар Михайло 
Коваль з с. Великий Хутір, що на Черкащині; капела 
бандуристів УТОС «Карпати» та багато інших.

Завітали на урочистості земляки Богдана Михай-
ловича з Яворівщини – хор із с. Наконечне Перше 

(керівник – п. Стефанія Романик), завідувач Будин-
ку «Просвіта» Марія Панчишин, хор зі с. Наконечне 
Друге (керівник – Людмила Глова). Яворівці приїха-
ли на урочистості завдяки спонсорській підтримці 
мецената із с. Наконечне Юрія Романця. 

Яким щасливим цього дня був Богдан Михайло-
вич, як уважно вслухався він у кожну пісню, у кожний 
звук бандури, яка вже давно і назавжди полонила 
його серце і душу. 

Особливо хвилюючим було привітання гості з Киє-
ва Наталії Лисенко, коріння якої належить до Шев-
ченкового роду. Вона привітала ювіляра від Шев-
ченківського національного заповідника «Тарасова 
Гора» та від себе особисто.

На завершення всі колективи і присутні в залі за-
співали Богданові Жеплинському «Многая літа!»

Оксана Подольська,

журналіст
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ПровіСНиК уКрАїНСьКої 
НезАлеЖНоСті

(до 30-річчя заснування Народного аматорського хору 
«Просвіта» червоноградського МНд)

Народний аматорський хор «Просвіта», засно-
ваний у жовтні 1989 року, – вагома й непов-
торна сторінка в культурно-просвітницькому 

житті Червонограда.

У різдвяні дні 1990 року зі сцени кінотеатру «Украї-
на» вперше зазвучали для мешканців міста колядки 
у виконанні аматорів хорового співу, що об’єдналися 
навколо Товариства української мови ім. Т. Шевчен-
ка «Просвіта» (диригент Олександр Крупка, концерт-
мейстер Зінаїда Важнова).

З 1994 року художнім керівником і диригентом хору 
є Ольга Бабська.

Скільки різних доріг містами і селам України до-
лав хор, щоби прокинути національну свідомість во-
линян, дніпропетровців, донеччан, черкащан, киян, 
кримчан…

Десь нас чекали з нетерпінням, десь до приїзду 
«націоналістів-западенців» зачиняли двері клубів…

Тим більшою нагородою стала для нас оцінка 
на зразок тієї, що прозвучала в залі одного із шах-
тарських селищ Донбасу: «Якщо всі націоналісти 
такі, то я готовий нині їхати з ними!»

Широкій географії хору завдячуємо засновнику 
хору, його адміністратору, «батькові хору», світлої 
пам’яті Миколі Березовському.

Урочиста академія з нагоди 30-річчя заснування Народного аматорського хору  
«Просвіта» Червоноградського МНД
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Сьогодні колективу виповнилося 30 років. Багато 
пережито за ці роки учасниками колективу, які завж-
ди були однодумцями. Як же це, мабуть, непросто, 
двічі на тиждень, впродовж років, залишати свої до-
машні справи, поспішаючи на репетиції, аби творчо 
зростати, тішити й дивувати людей новими творами, 
цікавим репертуаром. А в репертуарі хору близько 
400 творів. Це: народні й авторські українські пісні, 
духовні твори вітчизняних і зарубіжних компози-
торів.

З перших днів заснування хор «Просвіта» став 
провісником Української Незалежності. Вперше на 
наших теренах славне «Ще не вмерла Україна» 
відкрито й урочисто пролунало у виконанні хору під 
супровід духового оркестру музичної школи (керів-
ник – Петро Зелінський) у 1990 році. А 19 червня 
1992 року колективу присвоєно звання «Народний». 

Упродовж років хор неодноразово підтверджував 
це достойне звання. За роки своєї творчо-просвіт-
ницької діяльності колектив виступив з-понад 350 
офіційними концертами.

Хор – учасник та лауреат багатьох фестивалів:  
м. Горлиця (Польща), м. Кропивницький (фестиваль 
«Калиновий цвіт», 2001–2011 рр.), Севастополь 

(«Моя співоча Україна», фестиваль 2005, 2006, 
2008, 2010, 2012 рр.), Київ, Львів.

Своїми успіхами колектив завдячує ведучим Ганні 
Репецькій, Ганні Теленько, Лесі Сохан. Вони зуміли 
вдало підібраним, вишуканим, художнім поетичним 
словом прикрасити кожен виступ колективу.

Висловлюємо слова вдячності професіоналам-кон-
цертмейстерам Зінаїді Важновій, Галині Зам’ятіній, 
Іванні-Мирославі Курановій у їх невтомній роботі 
над репертуаром хору. 

За тридцять літ у колективі було чимало чудових 
і талановитих людей, кожен з яких залишив часточ-
ку своєї душі, любові до людей, української пісні, до 
України.

Саме це і донині об’єднує нас!

Успіхів і процвітання Тобі, рідний колективе!

Ольга Бабська,

керівник Народного аматорського

хору «Просвіта» Червоноградського МНД

Урочиста академія з нагоди 30-річчя заснування Народного аматорського хору  
«Просвіта» Червоноградського МНД
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зНову у львові  
зАлуНАлА бАНдурА

Н
ещодавно у Львівській національній філар-
монії відбувся XI фестиваль кобзарського 
мистецтва імені Юрія Сінгалевича «Дзвени, 

бандуро!». Концертна зала філармонії зібрала най-
кращі колективи бандуристів Західної України, щоби 
вшанувати ім’я нашого земляка, першого професій-
ного бандуриста, кобзаря, засновника першої про-
фесійної капели бандуристів у Галичині Юрія Сінга-
левича. 

Юрій Сінгалевич ще з дитинства розумів, що звуки 
бандури – це майбутнє його професійного життя. А 
коли йому до рук потрапив підручник великого банду-
риста України Гната Хоткевича, за його кресленнями 
він зробив першу бандуру. В 1939 році у Львівському 
обласному будинку народної творчості і культурно-
освітньої роботи він створює першу професійну ка-
пелу бандуристів. Окрім цього, Юрій Сінгалевич – ве-
ликий просвітянин. Зі своєю капелою він об’їздив усі 
куточки Галичини, прославляючи українську пісню 
та бандурну музику. Цьому талановитому музиканту 
належить низка композиторських творів, які сьогодні 
є в репертуарі багатьох колективів. Визнання особи 
Сінгалевича в тому, що в 1936 році польська фір-
ма грамзапису записала рідкісні приклади звучання 
бандури в руках Сінгалевича і його співу. 

На жаль, життєвий шлях митця був коротким – він 
загинув у Львові внаслідок автокатастрофи, не до-
живши до 40 років. 

Ім’я уславленого бандуриста, який упродовж жит-
тя пропагував бандурне мистецтво, назавжди зали-
шиться в пам’яті Галичини, України, українського 
народу, в душі і серці якого звучить передзвін не-
знищенної бандури.

Юрій Сінгалевич мав учнів. На фестивалі був при-
сутній один із них – патріарх бандурного мистецтва, 
науковець, заслужений працівник культури України, 
публіцист Богдан Жеплинський, якому нещодавно 
виповнилось дев’яносто років. Того святкового дня 
відбулася знаменна подія – від найстаршого бан-
дуриста Львівщини Богдана Жеплинського була пе-
редана бандура дружини Юрія Сінгалевича Наталії 
наймолодшому бандуристу Львівщини Степанкові. 
Цій бандурі понад сімдесят років. Хлопчик – учас-
ник капели бандуристів «Гамалія» Школи бандур-
ного мистецтва Центру творчості дітей та юнацтва 
Галичини. Поважну місію передання бандури вико-
нав хормейстер, заслужений артист України Богдан 
Гливка.

Фестиваль кобзарського мистецтва розпочала ка-
пела бандуристів «Карпати» під керівництвом заслу-
женого діяча мистецтв України Ярослава Мелеха.  
В подальшому присутні в залі насолоджувались 
професійною бандурною грою та співом капел, ан-
самблів бандуристів та виконавців. 

Цікавими були на фестивалі виступи колективів з 
Івано-Франківської області – дитячої музичної школи 
та квінтету бандуристок «Орнамент» з Калуша, ко-
лективів із Львівщини – Народного ансамблю банду-
ристок «Дивоструни» з села Кротошин Пустомитів- 
ського району та колективу «Горлиця» із Жовкви, тріо 
бандуристок Золочівського Народного дому імені 
Ігоря Білозіра, ансамблю бандуристів «Ходорівчан-
ка» Ходорівської ДШМ імені Б.-Ю. Янівського. 

Зворушили глядачів своїм професіоналізмом бан-
дуристи – лауреат всеукраїнських та міжнародних 
конкурсів Богодар Баглай, виконавши «Думу про 
козака Голоту» Гната Хоткевича, народний артист 
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України Остап Стахів, студент Львівської музичної 
академії імені Миколи Лисенка Роман Микитюк, за-
співавши думу «Невольник» за твором Тараса Шев-
ченка. 

Чудовими були виступи професіоналів бандурного 
мистецтва – колективу «Червона калина» (мистець-
кий керівник – заслужена артистка України Марія Со-
рока), капели бандуристів Львівської національної 
музичної академії ім. М. Лисенка, Львівського музич-
ного коледжу, дуету бандуристок під керівництвом 
заслуженого діяча мистецтв Оксани Герасимен-
ко, квартету бандуристок Львівської національної 
філармонії «Львів’янки», капели бандуристок «Зоря-
ниця» ЛНУ, «Ягілка» та багатьох інших мистецьких 
колективів.

Фестиваль «Дзвени, бандуро!», директором якого 
була народна артистка України, голова Львівського 
відділення Національної спілки бандуристів України 
Людмила Посікіра, вкотре підтвердив, що бандурна 
музика, українська пісня, біля витоків якої був Юрій 
Сінгалевич, живе і сьогодні, плекає молоді таланти 
та має гідне продовження.

ФЕСТИВАЛЬ У СВІТЛИНАХ:

Фестиваль відкриває голова Львівського відділення Національної спілки кобзарів України,  
народна артистка України, професор Людмила Посікіра
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Вступне слово про Ю. Сінгалевича проголошує кандидат педагогічних наук, доцент Роман Береза

Виступ капели бандуристів «Карпати», м. Львів
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Виступ ансамблю бандуристів «Ходорівчанка» Ходорівської ДШМ ім. Б.-Ю. Янівського

Виступ лауреата всеукраїнських і міжнародних конкурсів Богодара Баглая
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Виступ народного артиста України  
Остапа Стахіва

Виступ студента ЛНМІ ім. М. Лисенка  
Романа Микитюка

Виступ Народної капели бандуристок «Ягілка» ЦДЮТ залізничного району м. Львова
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Виступ ансамблю бандуристів ДМШ № 3 м. Львова

Виступ ансамблю бандуристів Калуської ДМШ, м. Івано-Франківськ



ХРОНІКА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ

2019, № 3-4 (84-85)
культурно-просвітницький вісник

76

Виступ тріо бандуристок Золочівського РНД ім. І. Білозіра

Виступ хлопців-бандуристів «Гамалія» Школи кобзарського  мистецтва  
Центру творчості дітей та юнацтва Галичини

Оксана Подольська, журналіст
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«КоМу ПовідАю ПечАль Свою…»
(просвітницька година, присвячена 140-річчю  

від дня народження видатного письменника, політичного діяча, 
філософа, живописця володимира винниченка)

володимир Винниченко – велична постать в ук-
раїнській та світовій історії та літературі. Його 
життєвий і творчий шлях неодноразово дослі-

джували, вивчали та переосмислювали. І щоразу він 
поставав перед нами в іншому світлі. Безперечно, 
Бог наділив Володимира Винниченка різними талан-
тами, і його особистість ще змалечку вирізнялася 
яскравістю, неординарністю й багатогранністю. 

Видатний український письменник і політичний діяч 
народився 16 липня 1880 року в селі Веселий Кут 
Єлисаветградського повіту на Херсонщині (тепер 
Григор’ївка Кіровоградської області) у робітничо-се-
лянській родині. Церква, в якій його хрестили, й досі 
функціонує. Батько – Кирило Васильович Винничен-
ко, замолоду селянин-наймит, переїхав з села до 
міста Єлисаветград й одружився з удовою Євдокією 
Павленко. Від першого шлюбу мати В. Винниченка 
мала трьох дітей: Андрія, Марію й Василя. У друго-
му шлюбі з Кирилом Винниченком народився лише 
Володимир. У народній школі Володимир привернув 
до себе увагу своїми здібностями. Вчителька пере-
конала батьків, щоби продовжувати освіту дитини. 
Володимира віддано до Єлисаветградської гімназії.

Володя любив гратися у ризиковані ігри. Одного 
разу на спір перепливав широченний ставок і лед-
ве не втопився. Іншого разу впав із коня. Змалечку 
вирізнявся від ровесників надзвичайною пам’яттю  
і любов’ю до книги – опанував читання в ранньому 
віці. Вступивши на навчання в чоловічу Єлисавет-
градську гімназію, молодий Винниченко досконало 
оволодів декількома мовами – російською, латин-
ською, грецькою, німецькою та французькою.

Гімназійне начальство, учителі, а також і учні зу-
стріли малого українця глузуваннями. Українська 

вимова, бідна одежа та інші ознаки пролетарського 
походження викликали до нього серед його това-
ришів у гімназії, дітей російської або зрусифікованої 
буржуазії, ворожість. Це ставлення вперше викли-
кало у малого Володимира усвідомлення того, що 
на світі не всі люди рівні, що світ поділений на бід-
них і багатих, на тих, що розмовляють «панською  
мовою», і тих, з мови яких сміються.

Усвідомлення свого становища не пригнобило ма-
лого, але викликало у нього протест та дієву реак-
цію: бійки з учнями, розбивання шибок у вчителів. 
Протести проти соціальної та національної нерів-
ності поклали основи його революційності на усе 
життя. В старших класах гімназії він бере участь  
в революційній організації, пише революційну  
поему, за яку одержує тиждень «карцеру», й врешті 
його виключають з гімназії.

Але Володимир не залишає своїх студій. Він го-
тується до матури (атестату зрілості) і складає іспит 
екстерном до Златопільської гімназії. Він одягнений 
в українське вбрання, з сивою шапкою на голові та 
кийком у руці. Незважаючи на виразну нехіть учи-
телів видати учневі «атестат зрілости», під натиском 
директора гімназії, який був національно свідомим 
українцем, Володимир одержує атестат. 

У 1901 році він вступає на юридичний факультет 
Київського університету і того ж року створює таємну 
студентську революційну організацію «Студентська 
громада». 1902 року його заарештовано й ув’язнено 
до Київської міської в’язниці. Через недостатність 
доказів було випущено. 

Влітку того ж року в «Кіевской Старине», місячнику, 
що видавався російською мовою в Києві, з’явилась 
повість «Сила і краса». Восени, через виключення з 
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числа студентів, Володимира Винниченка позбавле-
но права на відстрочення військової служби й забра-
но в солдати. Проте військової служби він фактично 
не відбував, бо влада, боячись революційного впли-
ву на товаришів-військових, тримала Володимира 
під арештом, в канцелярії роти, але він, переодя-
гаючись вночі у цивільне, тікав з касарні й прово-
див час серед київського пролетаріату. Цю діяль-
ність викрито, й Володимир мав бути заареш-
тований. Довідавшись від військових товаришів 
з канцелярії роти про те, що готується арешт,  
Володимир Винниченко скидає солдатську уні-
форму й емігрує в Галичину.

У цей час існувала вже перша революційна партія 
України – РУП, до якої належав і Володимир Винни-
ченко.

У Львові Винниченко провадить партійну роботу. 
Бере участь у партійних газетах «Праця», «Селя-
нин» і пише брошури й книги на революційні теми. 
Під час перевезення в 1903 р. нелегальної літера-
тури з Галичини до Києва на кордоні Винниченка 
знову арештовують. Як дезертир і революціонер він 
був посаджений у військову в’язницю – київську фор-
тецю. За пропаганду серед війська та дезертирство 
його мали засудити до військової каторги, а за полі-
тичне «злочинство» – перевезення нелегальної лі-
тератури – він мав бути засуджений окремо. Після 
півторарічного перебування під арештом, 1905 року, 
Винниченка звільнено з фортеці внаслідок амністії.

Революція 1917 року застає Винниченка в Москві. 
Упродовж трьох років, змінюючи різні посади, Винни-
ченко прагне принести якнайбільшу користь Україні, 
її народові. Хоча вважав себе марксистом, але сві-
тогляд перебував під впливом гуманізму й західного 
лібералізму. Гуманізм більшовикам був ні до чого.

За два місяці до еміграції він записав у «Щоденни-
ку»: «Нехай український обиватель говорить і думає, 
що йому хочеться, я їду за кордон, обтрусюю з себе 
всякий порох політики, обгороджуюсь книжками  
й поринаю в своє справжнє, єдине діло – літературу… 
Тут у соціалістичній совєтській Росії я ховаю свою 
18-літню соціалістичну політичну діяльність. Я їду як 
письменник, а як політик я всією душею хочу помер-
ти». Літературна спадщина Володимира Винниченка –  
золотий фонд України. 

Перші його твори вітали Іван Франко і Леся Україн-
ка. Коцюбинський у 1909 році писав: «Кого у нас чи-
тають? Винниченка. Про кого скрізь йдуть розмови, 
як тільки річ торкається літератури? Про Винничен-
ка. Кого купують? Знов Винниченка». «Серед млявої 
тонко-аристократичної та малосилої або ординарно 
шаблонової та безталанної генерації сучасних ук-
раїнських письменників, – писав І.Франко в рецензії 
на збірку оповідань Володимира Винниченка «Краса 
і сила» (1906), – раптом виринуло щось дуже рішу-
че, мускулисте і повне темпераменту, щось таке, що 
не лізе в кишеню за словом, а сипле його потоками, 
що не сіє крізь сито, а валить валом як саме життя, 
всуміш, українське, московське, калічене й чисте, як 
срібло, що не знає меж своїй обсервації і границь 
своїй пластичній творчості. І відкіля ти взявся у нас 
такий? – хочеться по кождім оповіданню запитати 
Винниченка». 

Краще визначити образно-стильову особливість 
художнього мислення В. Винниченка-прозаїка, ніж 
ця, важко.

Загальновідома оцінка М. Коцюбинського – свід-
чення неабиякої слави молодого тоді українсько-
го письменника. Його п’єси й романи інтригували, 
захоплювали й дратували, бо черпав і ситуації,  
і характери з особисто пережитого у в’язницях, на 
засланні, в еміграції, сміливо «освоюючи» гострі со-
ціально-політичні та морально-психологічні колізії 
своєї епохи. З’являються різні, найчастіше полярно-
го змісту рецензії, – від беззастережного прийняття 
до повного заперечення його творів як аморальних, 
безжально сатиричних щодо свого, рідного. Емоцій-
ний і безкомпромісний, він бере з життя такі харак-
тери й долі, такі колізії та конфлікти, які українська 
література не освоювала. Для В. Винниченка не іс-
нує заборонених, психологічно «непосильних» тем  
і проблем. Зрада, компроміси, ренегатство, грубі, не-
упокорені прагнення, імпульсивно вибухаючі, темні, 
приховані в глибинах підсвідомості інстинкти, добро, 
«чесність з собою» – все це є об’єктом посиленого 
зацікавлення письменника.

Після 1920 року Володимир Винниченко, зрозумі-
ло, не міг так легко струсити «порох політики». Не 
випадково V Всеукраїнський з’їзд оголосив Винни-
ченка ворогом народу, поставив його «поза зако-
ном». Політичну діяльність він продовжував у Че-
хословаччині, Парижі, Франції…
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Перу Винниченка належить і проєкт програми ан-

тибільшовицького «Єдиного революційно-демокра-
тичного національного фронту». На жаль, об’єднати 
розбиті емігрантські групи не вдалося. «Власне те-
пер я все більше й більше відчуваю самотність: від 
антибольшевицьких кіл я відійшов, до большевиць-
ких не ввійшов. Нема ні одної групи, з якою я по-
чував би себе злитим, яка підтримувала б мене», –  
записав він 31 серпня 1925 року. Все більше він 
зосереджується на літературній діяльності. Його 
п’єси «Брехня», «Чорна Пантера і Білий Медвідь», 
«Закон», «Гріх» перекладаються німецькою мовою 
і з’являються в театрах Німеччини та інших євро-
пейських країн. Друкуються і перекладаються його 
романи «Чесність з собою», «Записки Кирпатого 
Мефістофеля»… На екранах Німеччини в 1922 році 
демонструється фільм «Чорна Пантера», сценарій 
якого побудовано на п’єсі В. Винниченка «Чорна 
Пантера і Білий Медвідь». 

Не забувають про Винниченка і в Україні. Київ- 
ський державний драматичний театр імені Івана 
Франка здійснює постановку п’єси «Над». Ще рані-
ше його п’єси ставилися не лише в Києві і Харкові,  
а й в Одесі, Львові, Чернівцях, Коломиї, Москві та 
Петрограді, у театрах Саратова, Самари, Тифліса, 
Ростова-на-Дону, Баку. Проблеми сценічного втілен-
ня п’єс обговорювали з драматургом К. Станіславсь-
ким і В. Немировичем-Данченком, М. Садовським  
і Г. Юрою. Лесь Курбас у своєму «Молодому театрі» 
поставив «Чорну пантеру і Білого Медвідя» за уча-
стю режисера-постановника Гната Юри.

Чому, з якою метою так систематично, так послі-
довно вів Володимир Винниченко щоденникові за-
писи? На це запитання, роздумуючи над можливі-
стю досягти в «автоінформації» повної, вичерпної 
й безсторонньої щирості, письменник і намагався 
дати відповідь. Так, 15 серпня 1923 року він ствер-
джує, що єдиною спонукою і доцільністю ведення 
щоденників і записок має бути «найбільш оголена, 
безоглядна до найтаємничих куточків правдивість, 
одвертість, об’єктивність». (Володимир Винниченко.  
Щоденник:1921–1925. – Едмонтон ; Нью Йорк, 1983. –  
Т .2. – С. 227). Але далі Володимир Винниченко ви-
знає: «Я не знаю таких записок і щоденників. Такої 
глибинної, розгорненої немилосердної щирости я не 
зустрічав». (Там само). 

Так, в інших не зустрічав, проте у своїх щоденни-
кових записах намагався досягти повноти самови-
раження, щирого висповідання своїх думок, пережи-
вань, почуттів, поразок і перемог, успіхів і особистих 
трагедій, своїх гріхів і страждань. 

Повна щирість, чесність із собою – це моральне 
кредо Винниченка – талановитого новеліста, ро-
маніста, драматурга, публіциста, автора унікальних, 
гранично щирих і безжально відкритих, сповідаль-
них щоденникових записів і нотаток, які він провадив 
протягом останніх сорока років свого життя.

Письменник уже на початку ведення щоденнико-
вих записів заповів нотувати свої думки, спостере-
ження, переживання, свої враження і почування не 
задля майбутнього друку, а передусім для себе, для 
самоаналізу, самоорганізації та самовдосконален-
ня. «Я рішив, як не щодня, то якомога частіше вести 
щоденник, – записує він у листопаді 1914 року. – Це 
сприяє самоаналізу й самоорганізації, примушує зу-
пинятись над собою і перевіряти. Крім того, це є та 
увага, те зупинення над життям, якого так треба для 
щастя».

Оскільки переважна кількість записів адресува-
лася самому собі і вони свідчили про глибоко осо-
бистісні переживання письменника, про його інтимні 
стосунки, побутово-психологічні проблеми, про взає-
мини з величезною кількістю політиків, художників, 
видавців, громадських діячів, друзів, то неминуче 
поставала проблема доцільності їх публікації. Але 
на передній план виступив незаперечний аргумент: 
йдеться про талановитого майстра художньої прози, 
драматурга європейської слави, видатного публі-
циста, одного із найвидатніших діячів українського 
національного відродження і державного будівниц-
тва, першого Голови революційного українського 
уряду і Голови Директорії УНР.

Редактор вступної статті та приміток до першого 
тому «Щоденника» Володимира Винниченка, голова 
Комісії Української Вільної Академії Наук у США для 
вивчення і публікації спадщини Володимира Вин-
ниченка незабутній Григорій Костюк із винятковою 
сумлінністю та науковою відповідальністю готував 
до друку всі записники, а їх збереглося 41, хоча встиг 
видрукувати лише перші два томи «Щоденника». 
До першого тому було включено дев’ять записників 
від 1911 по 1920 роки, до другого – щоденні записи 
від 1921 по 1925 роки. Видання цих двох томів «Що-
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денника» Володимира Винниченка здійснив Канад-
ський Інститут Українських Студій у 1980 і 1983 рр. 
Упорядкування тексту і примітки до другого тому на-
лежать професору Олександрові Мотилю, який про-
водив цю роботу під керівництвом редактора тому 
Григорія Костюка. 

І врешті усвідомлення: «Нема місця мені на Ук-
раїні. Щоб бути там, щоб брати участь в її страждан-
нях, мушу перестати бути українцем. Який глум! Для 
чого, завіщо?... Тяжко. Починаю розгублюватись. Не 
знаю вже, що робити. Виходу не бачу, бо є тільки 
два виходи: або відмовитись бути українцем і тоді 
бути революціонером, або вийти з революції й тоді 
можна бути українцем». (Володимир Винниченко. 
Щоденник. – Т. 1. – С. 444–445).

Очевидно, що Григорій Костюк, який у березні 
1958 року перебрав від дружини покійного письмен-
ника Розалії Яківни архів Володимира Винничен-
ка і передав у розпорядження Української Вільної 
Академії Наук у США, наважився опублікувати не 
лише ті художні й публіцистичні твори, які були в ру-
кописах, а й його мемуаристику. На його прохання 
Розалія Яківна зробила повний перелік ненадруко-
ваних творів Володимира Винниченка, що зберіга-
лися в їхньому родинному «Закутку». Ненадруковані 
твори Володимира Кириловича Винниченка зберіга-
лися у спеціальній величезній шафі, доступ до якої 
мала лише Розалія Яківна. Григорій Костюк не мав 
змоги уважно і систематично переглянути ці руко-
писи, вивчити їх, але після звірення свого списку 
зі списком дружини письменника він був вражений 
колосальною творчою енергією Володимира Винни-
ченка. Серед неопублікованих творів були романи 
«Поклади золота», Слово за тобою, Сталіне!», «Віч-
ний імператив», «Лепрозорій» («Прокажельня»); фі-
лософсько-соціологічні трактати «Нова заповідь», 
«Конкордизм», «Щастя. Лист до юнака»; перший 
недрукований варіант роману «Сонячна машина»  
і незавершений сценарій «Сонячна машина», поча-
ток роману «Хмельниччина»; оповідання «Ательє 
щастя», «Білесенька», «Злочинство», «Стелися, 
барвінку, низенько» та багатюща колекція чернеток  
і рукописів величезної спадщини письменника.

Той, хто вчитається в щоденникові записи Воло-
димира Кириловича Винниченка, пересвідчиться, 
що без цих записів, нотаток, роздумів, без цих болів 
і страждань, пристрастей і розчарувань, без цієї ого-

леної, нещадної сповідальності неможливо пізнати 
у всій повноті творчу лабораторію митця, побачити 
генезу творчого задуму, першопричини з’яви того 
чи іншого образу, сюжету, концепції, складну, ча- 
сто драматичну історію видрукування того чи іншого 
твору, сприйняття його критикою, читачем… (Воло-
димир Винниченко. У пошуках естетичної, особи-
стої і суспільної гармонії. – Нью- Йорк, 2005).

Епістолярна спадщина Володимира Винниченка 
кількісно велика й інформативно багата. Вона вже 
привертала увагу дослідників. Були опубліковані ок-
ремі блоки листування В. Винниченка з різноманіт-
ними громадськими й культурними діячами. Проте 
надзвичайно цікавим залишається його листування 
з дружиною, Розалією Ліфшиць. Усього виявле-
но близько 150 поштових відправлень взаємного 
листування. На жаль, деякі листи не вдалося про-
читати і опублікувати через погану їх збереженість. 
Не за всі періоди збереглося листування взаємне. 
Але здебільшого і за листами одного з кореспон-
дентів можна здогадатися, про що йшлося в листах 
іншого.

Листування містить важливу інформацію, що до-
зволяє уточнити деякі моменти біографії письмен-
ника: місця проживання в той чи інший період, пріз-
вища, під якими він жив, побутові умови, обставини 
написання та видання творів, постановки п’єс, коло 
спілкування, участь у громадських справах тощо. Та 
найбільш адекватно в епістолярних джерелах відо-
бразились риси просопографічних портретів учасників 
епістолярного діалогу. З них видно, як ставилися 
вони один до одного, які почуття переживали, якими 
були фізичний і психічний стан кожного з них у різні 
періоди життя, їх національна й соціальна самоіден-
тифікація, як розуміли вони поняття моралі, етики та ін.

Зустрілися вони – Володимир Кирилович Винни-
ченко (1880–1951), український письменник-еміг-
рант, соціал-демократ, який поставив метою свого 
життя визволення трудящих України від соціального 
й національного поневолення, та Розалія Ліфшиць 
(1886–1959), студентка медичного факультету Па-
ризького університету, котра була із заможної єв-
рейської сім’ї (батько – купець І гільдії), у Парижі, 
ймовірно, в 1909 році. Ближче знайомство відбуло-
ся в родині сестри Розалії Яківни Віри та її чоловіка 
Бориса Яковенків в Каві ді Ляваґна в Італії у 1910 
або 1911 р. Днем свого одруження вони вважали  
28 березня 1911 року.
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Через вісім років, 27 березня 1919 р., Винниченко 

запише у своєму «Щоденнику»: «Завтра роковини 
нашого шлюбу. Ніхто, крім нас двох, про цей день 
не знає. Тільки ми вдвох, він тільки наш. Нас вінчали 
скелі, сосни, море, сонце, нам кадили духом вереси, 
нам співали хвилі моря, там унизу зеленкуваті з бе-
рега і золотисто-фіолетові на далекім обрії. Ми нічо-
го не обіцяли одне одному: ні вірности, ні любови, ні 
щастя, нічого. Вона прийшла до мене туди на гору, 
бо так хотіла її кров, її очі, її істота, бо туди кликала 
криком істота моя. Але от іде дев’ятий рік, і наші істо-
ти без присягання, без заклинання, без санкцій ли-
цемірних людей з їхніми комедіями, без нотаріюсів, 
без загроз і різних кайданів, без усього цього наші 
істоти скуті так, як ні один піп скувати не може».

Роза цей описаний Винниченком день також зга-
дувала в листах до нього. Повернувшись з Каві до 
Парижа, вона протягом квітня-травня 1911 р. майже 
щодня писала йому листи й одержувала від нього 
(на жаль, його листи цього періоду не збереглися).  
Вона намагалася розібратися у своїх почуттях  
і щиро й відверто писала йому про них. 

І вона справді зробила все, щоби назавжди утри-
мати коханого чоловіка. Вона прощала йому нелег-
кий характер, намагалася зробити усе можливе, аби 
полегшити його працю, допомагала, чим могла. Її  
листи завжди сповнені ласкавих слів, запевнень  
у своєму коханні. Уже й після кількох років спільного 
життя писала в листі від 7 грудня 1914 р.: «Подумай 
про мене з ніжністю, мені, я певна, зробиться краще 
від того. Молитва моя, пісня моя, життя моє! Стаю 
на коліна перед тобою і благаю сили світа дать тобі 
радість, спокій і віру. Цілую ноги твої». 

З листів бачимо, що обоє вони відкидали припи-
си традиційної моралі і стосовно шлюбу, і сім’ї, на 
перший план ставили власну свободу, не зв’язували 
себе жодними обіцянками. Очевидно, що питання 
про те, чи варто мати дітей щойно створеній родині, 
обговорювалися і в розмовах, і в листах. 

Мине кілька років і у них з’явиться велике бажан-
ня мати дитину. Ця тема проходить у багатьох лис-
тах. 28 листопада 1914 р. Розалія Яківна писала: 
«Голубонько, я так хочу дитинку, Коха моя! […] Як 
я люблю вже її, нашу дитину! Воно буде подібне 
до тебе, може мені буде таке щастя». В їхніх лис-
тах з’являються ласкаві звертання: «Дитинко моя!», 
«Дитинча моє!», «Діто!» 

Коли Розалія Яківна завагітніла і боялася втратити 
дитину через свій стан здоров’я, вона писала чолові-
кові: «У мене буде твоя дитина. Ми її будемо вихо-
вувати, так як самі думаємо. Це вже було б такою 
страшною несправедливостью, що не можна витри-
мати. Ти єдина людина, яка має право виховувати 
будучих людей. Таких як ти, нема». (На жаль, їхнє 
велике взаємне бажання мати дитину так і не було 
реалізоване через позаматкову вагітність Розалії 
Яківни). Це була трагедія для обох.

Володимир Винниченко записав у «Щоденнику»: 
«Кошмар тягнеться. Коха в лікарні. Невідомо й досі, 
що в неї. Здається, більше те, що позаматочна ва-
гітність. Значить, операція і ще місяць лежання в лі-
карні. Життя ніби намагається примусити нас вірити 
в забобони. Стільки мріяти про рождіння дитини, з 
такою побожністю, захватом і чистотою готуватись 
до цього, так обгортати це інтимною таємністю –  
і так прилюдно, боляче, з такими муками відмови-
тись від своєї мрії. Життя ніби хоче поглузувати, 
висміяти, примусити боятися його».

Жінки і діти дуже хвилюють В. Винниченка, малень-
кі колисочки викликають тугу і глибоке зворушення. 
«На дітей без болю і жаської тривоги дивитись не 
можу», – пише він. Трагедія нагадує про себе у снах: 
«Снилося, що Коха померла, – записує В. Винни-
ченко в «Щоденнику». – Лежала в маленькій дитячій 
домовині, з трубкою в устах. Лице і все тіло було за-
винене в руде, червоне запинало. Я держав у обій-
мах домовину і все старався, щоб Косі було зручно 
лежати. Часами мене обхоплювала свідомість, що 
Коха померла, і я сам собі з жахом шепотів: – Кохи 
не стало, Кохи не стало… – Шепотіння далі перехо-
дило в голос, у крик, у ридання. …Цілий ранок був 
під враженням цього сну. В нещасті є багато при-
водів стати забобонним».

У 1916 році В. Винниченко пише один із найкра-
щих своїх творів – роман «Записки Кирпатого Ме-
фістофеля», у фіналі якого, на відміну від драми 
«Memento» і роману «По-свій!», дитина перемагає  
і холодне повітря, і холод теорій. Чому? Певно тому, 
що В. Винниченко, переживши втрату омріяної, ба-
жаної дитини, не зміг вже вкотре «пожертвувати» 
нею на сторінках своїх творів. Втрата зробила його 
забобонним. Доки не було цієї трагедії, письменник 
філософствував, експериментував і сміливо йшов 
на дітовбивство в літературі. Кохання і казку приніс 
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у жертву батьківському інстинкту Винниченків голов-
ний герой тільки тому, що жертва, навпаки, була б 
для нього занадто болючою.

Життя й справді ніби поглузувало. Даруючи випад-
кових, небажаних дітей безлюбовним подружжям, 
природа жорстоко обминула людей, що готували-
ся, мріяли, всім серцем бажали дитину, яка могла б 
стати вінцем цієї любові. Винниченки так і не змогли 
змиритися з фактом неможливості мати дітей, ужи-
вали різних заходів, аби змінити ситуацію.

Винниченко мав дуже вільні погляди на стосунки 
із жінками.

Володимир Винниченко, політична і літературна 
зірка України початку ХХ століття, перетворив своє 
особисте життя в калейдоскоп коротких романів, –  
пише Володимир Гінда у матеріалі, розміщеному  
в № 34 журналу «Кореспондент» від 2 вересня 2011 
року.

Для середньостатистичного українця XXI століття 
Володимир Винниченко – людина, яка очолювала  
в 1918–1919 роках Директорію Української Народної 
Республіки (УНР). Але не лише цим жив Винниченко –  
у нього було безліч різноманітних талантів.

Серед сучасників він мав славу, наприклад, не 
лише державного діяча, а й серйозного драматур-
га і белетриста: ввів в українську літературу модерн  
і фантастику – написав перший український фанта-
стичний роман «Сонячна машина».

Особисте життя видатних людей завжди викликає 
до себе жадібний інтерес, особливо там, де є ось 
такі сенсації інтимного характеру.

У Володимира Винниченка надзвичайно цікава 
і глибока філософія любові. У своєму етико-філо-
софському трактаті «Конкордизм – система буду-
вання щастя» він писав: «Кохайся, з ким любо коха-
тися, але родину твори тільки з тією людиною, яку 
ти всією душею і всім тілом твоїм хотів би (хотіла б) 
мати за матір (чи батька) дітей твоїх». В. Винниченко 
стверджував: «Кохання – це зойк крови, це бездум-
ний, непереможний голос тіла, це наказ вічности, яка 
не допускає опору собі. Кохання саме себе пожирає, 
як вогонь, і коли задоволене, лишає по собі нудний, 
сірий попіл.

Любов – це вростання, це просякнення до найтем-
ніших куточків одної істоти другою. Любов прихо-

дить пізно, за коханням, після його оргій, після жад-
них криків і лютого, дикого шепоту жаги. Вона ходить 
тихо, безшумно, з уважним поглядом, загадковою 
посмішкою. Кохання сліпе, дике, з поширеними ніз-
дрями, скрюченими пальцями, накидається на все, 
що може задовольнити. Кохати можна одночасно 
двох, трьох, п’ятьох, стільки, скільки вистачить сили 
тіла і вогню.

Любити одночасно можна тільки одного. Врости 
можна тільки в одну душу, і одна душа тільки може 
прийняти всю істоту до кінця.

Кохання приходить зразу, в один мент, і може одій-
ти з такою ж раптовістю і несподівано.

Любов приходить помалу, з стражданням, з бу-
денними клопотами, в поросі повсякчасних пригод, 
приходить непомітно, стає господинею і одходить 
трудно, з муками, з смертю.

Кохання любить тільки себе і для себе. Коли страж-
дання коханого дасть насолоду, кохання шукатиме 
тільки страждання коханого.

Любов оддає себе для любого. Страждання любо-
го виключає радість люблячого.

Кохання є цвіт, з якого виростає рідкісний овоч – 
любов. Без цвіту немає плоду, але цвіт не є плід і не 
всякий цвіт перетворюється на плід. Тисячі кохань 
обсипаються безплідними, усихають, не встигши 
розквітнути до зерна любови».

Жінки В. Винниченка любили віддано й відчайдушно 
і, потрапивши у поле його незбагненної притягальної 
сили, готові були заради нього на все. Наприклад, 
Катерина Голіцинська, аналізуючи свої почуття до 
Винниченка, зізнавалася: «Я колись дійшла до такої 
слабости, що, скажи він одне лише слово, – і я піш-
ла б сліпо за ним, куди він би схотів, перевернувши 
цілком догори ногами своє життя…»

А він охоче заводив романи з багатьма жінками, 
дотримуючись у своєму житті принципу: «Кохати 
можна одночасно двох, трьох, п’ятьох, стільки, скіль-
ки вистачить сили тіла і вогню. Любити одночасно 
можна тільки одного. Врости можна тільки в одну 
душу, і одна душа тільки може прийняти всю істоту 
до кінця». 

Любов’ю В. Винниченко називав почуття до тієї 
жінки, від якої б хотів мати дітей і створити сім’ю. 
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Таку жінку-обраницю він шукав дуже довго, при цьо-
му заводив романи, ставив експерименти із закоха-
ними в нього жінками, спостерігав за розгортанням 
любовних сюжетів, а потім переносив їх у свої тво-
ри. Часом роман-флірт перетворювався на життєву 
драму чи навіть трагедію. Так сталося з Катериною 
Голіцинською, яка хотіла закінчити життя самогуб-
ством, Софією Задвиною, Марією Барановою, Аллою 
Пігуловою, Люсею Гольдмерштейн, стосунки з якою 
завершилися смертю їхнього сина. Часто ці стосун-
ки з різними жінками тривали певний час паралель-
но, про що свідчить «рясне» листування в архівах. 
Коли читаєш ці листи, складається враження, що 
дійсність перетворилася на літературні сюжети, а 
часом навпаки, здається, що В. Винниченко «пере-
віряв» дієвість своїх ідей, експериментував у влас-
ному житті. 

Особисте життя В. Винниченка диктувало цікаві 
сюжети для творів, ставало дуже потужним (якщо не 
першим і основним!) стимулом для творчості. Воно 
стало взірцем революційного, вільного кохання. Про 
це свідчать щоденники та листи глави УНР, опублі-
ковані вже в незалежній Україні.

Згідно з цими свідченнями, у Винниченка було без-
ліч жінок, і цьому не заважав навіть той факт, що 
він понад 40 років прожив у цивільному шлюбі з Ро-
залією Лівшиць. Вона була до пари чоловікові – оби-
два поблажливо ставилися до зрад один одного.

Та й власні численні захоплення Винниченко за-
звичай не брав близько до серця. Наприклад, піс-
ля однієї з невдалих зустрічей зі своєю близькою 
приятелькою Софією Бабій Винниченко записав  
у щоденнику: «Побачення о 5-й годині. Не вдалося. 
Чомусь не прийшла. Розчарування жодного – баба з 
воза, кобилі легше».

Через роки Микола Томенко, заступник голови 
Верховної Ради, який свого часу вивчав творчість 
та особистість Винниченка, у своїй книзі «Теорія 
українського кохання» охарактеризував політика як 
людину «непостійну в поглядах і ще більш непостій-
ну в почуттях».

Зокрема, Томенко пише: «За своєю природою 
Винниченко – гравець. У щоденнику він постійно під-
креслює свою гру з жінками, гру зі словом, з майбут-
німи читачами його записів, гру із самим собою».

При цьому біографи Винниченка зауважують, що 

майбутньому главі Директорії було важливо, щоби 
всі його дами знали українську мову і поважали 
національну культуру. Одній із них, Людмилі-Люсі 
Гольдмерштейн, Винниченко рекомендував писати 
йому листи українською, бо тільки так вона зможе 
вивчити мову. А іншій дівчині, Софії Задвіній, радив 
полюбити Україну душею, а не розумом. 

Про свої внутрішньосімейні стосунки майбутній 
глава УНР красномовно розповів у листі до друга  
і мецената Євгена Чикаленка. «Одружився я, тобто 
зійшовся з тією жінкою, від якої хочу мати дітей, уже 
більше пів року. Але до цього часу не міг впевнено 
сказати, що ми зможемо створити сім’ю. Тепер це 
більш-менш прояснилося. Дружина моя – жидівка, 
але ми домовилися, що сім’я буде українською», –  
писав він.

Сорок років спільного життя Винниченка і його 
Кохи перетворилися на низку взаємних зрад. «Коли 
я заводжу роман, то моє ставлення до неї не змі-
нюється. А коли в неї захоплення – вона стає до 
мене байдужою. Але, напевно, не слід в це втруча-
тися, щоб не відняти в неї цієї радості», – писав у 
своєму щоденнику Винниченко.

Проте їхній союз виявився міцним. Його не зруй-
нували ні відсутність дітей, ні тягарі подальшого 
спільного життя. Лівшиць здолала все – і складний 
характер чоловіка, і бурхливі революційні роки, коли 
він активно зайнявся політикою, і згодом, коли сім’я, 
яка емігрувала з України в Європу, зустрілася з бід-
ністю, Розалія, яка звикла до достатку, не залишила 
письменника.

Листи свідчать про те, що обоє вони цілеспрямова-
но працювали над зміцненням своєї родини. Розалія 
Яківна, на вимогу Винниченка, висловила готовність 
вивчити українську мову, щоби створити українську 
родину. І Розалія Яківна справді намагалася це зро-
бити. Якщо листи 1911–1912 рр. написані російською 
мовою, то вже в 1914 р. вона писала українською. 

Вони прагнули бути щирими й відвертими у сто-
сунках, нічого не приховувати одне від одного, хоча  
і в них траплялися конфлікти. Одного разу заледве не 
дійшло до розриву (ця ситуація також знайшла від-
гомін у листах). Глибока взаємна любов допомогла 
перебороти непорозуміння, зберегти й зміцнити ро-
дину. У цьому була неабияка заслуга Розалії Яківни, 
яка багато пробачала чоловікові, своїм терпінням, 
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тактом стримувала його надмірну емоційність, а ін-
коли й брутальність. 10 квітня 1916 р. Винниченко 
писав дружині: «Знаєш, мені здається, що тіснішого, 
ріднішого, найінтимнішого й найглибшого союзу, як 
наш, майже немає ні в кого. Немає просто через те, 
що про це так не думають, не творять і що рідко по-
падаються такі влучні комбінації, як наша. Ти ж пре-
красна така, що з тобою найогидніша людина стала б  
ангелом». 

Листи свідчать, що їхні автори мали велику потре-
бу в постійному спілкуванні. Коли вони розлучалися, 
то листи писали майже щодня, і були вони сповнені 
ніжними інтимними почуттями. Розалія Яківна була 
для Винниченка не лише коханою дружиною, яку він 
ласкаво називав Кохою, а й другом, порадником, по-
мічницею у справах, підтримувала його впевненість 
у своїх силах, висловлювала своє захоплення його 
талантом. 

Отож, пройшовши вир революційної політичної 
боротьби, Винниченки в 1920 році назавжди зали-
шають Україну. Після п’ятирічного життя в Німеччині 
переїздять до Парижа, а згодом, 1934 р. – на хуті-
рець-садибу «Закуток», біля міста Канн, у громаді 
Мужен, департаменту Приморських Альп. На при-
дбаній території була напівзруйнована стара двопо-
верхова будівля – колишня пекарня, якій було 250 
років і яку називали «Ле Фур» (піч), та запущений 
сад-город. Вони починають займатись натуральним 
господарством та сироїдінням. Але, як виявилось, 
господарник з Винниченка не дуже вдатний, тому 
частину земель довелось продати.

Страшенні злидні, виснажлива фізична праця, лі-
тературна діяльність, філософські роздуми над ос-
новами людського життя, постійна туга за Україною  
і піклування про її долю – усе це стало змістом життя 
Володимира Винниченка у Франції.

«6 березня 1951 року Володимир Кирилович зран-
ку почував себе добре. Ні на що не скаржився. Кіль-
ка годин працював у себе в кабінеті. Десь по п’ятій 
годині вечора вони обоє вийшли на звичайний свій 
передвечірній прохід поза «Закутком». Володимир 
Кирилович був у доброму гуморі, уважний, спо- 
стережливий, дотепний. Повернулись вони до хати 
коло сьомої години. Було чудесне передвесняне 
надвечір’я французької Рів’єри. Великий, вогнисто-
рожевий диск сонця ледь-ледь доторкався Естере-
ля. Володимир Кирилович зупинився коло дверей, 

глянув на захід і надхненно промовив: – «Дивись, 
яке прекрасне видиво природи!» – і вони обоє зади-
вились на ті неповторні фарби передвечірнього му-
женського краєвиду. Коли ж за мить Розалія Яківна 
озирнулась, то побачила, що Винниченко обернувся 
до дверей і сперся рукою на одвірок. На питання, що 
з ним, не відповідав. Коли вона підбігла, то тіло його 
поволі почало опускатись на землю. Розалія Яківна 
метнулась у хату, вхопила шприц, зробила ін’єкцію. 
Але це вже не допомогло. Володимир Винниченко 
перестав жити», – писав Г. Костюк.

Після смерті В. Винниченка, 6 березня 1951 року, 
Розалія Яківна щодня, за будь-якої погоди йшла до 
нього з квітами, життя її було в ньому. Вона упоряд-
ковувала його спадщину, перечитувала твори, туж-
но святкувала день його народження, день Святого 
Володимира, без нього вона забула, як виглядає 
радість. У 1955 році вона записала: «Радість… Я 
забула, як вона виглядає. Всіма силами викликаю її  
в пам’яті, але відчути не можу». «Найстрашніше для 
мене Його відхід в інший плян, бо я не вірю в його 
смерть, в тому, що не можу сполучитись з ним без-
посередньо. Він в моїй душі постійно, як дихання, як 
світло, як духовний пряв і контакт зі світом. Все, що 
може людина в’явити найкращого в Людині, було  
в ньому».

У містечку Мужен, що на півдні Франції, знайшли 
свій останній спочинок перший український прем’єр, 
письменник, художник В. Винниченко і його кохана 
дружина Розалія Яківна Винниченко. Після їхньої 
смерті «Закуток» втратив свою душу. Господарями 
його стали художники, вихідці з України Іванна Вин-
ників і Юрій Кульчицький. «Закуток» було продано 
комусь із французів, мешканцю Парижа…

Оксана Бондар,

провідний методист з питань

естетичного виховання та народних традицій
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отець АНдріЙ бАНдерА – зрАзоК 
ПоСвяти церКві тА уКрАїНі

(сценарій релігійно-просвітницького заходу
 про життя і служіння отця Андрія бандери)

о
сновними елементами оформлення сцени 
є: портрет о. Андрія Бандери, роки життя 
(1882−1941), атрибути національної сим-

воліки.

«Мудрість розумного – свою дорогу знати» 
(Прип. 14.8).

У заході беруть участь ведучі, читці, учасни-
ки художньої самодіяльності, одягнені у повний 
український народний стрій. Використовується 
мультимедійний екран. 

У запису звучить пісня «Родимий краю»  
(муз. В. Матюка, сл. С. Мидловського). 

Ведуча: Якщо б можна описати ре-
альність земного життя людини одним лише 
дієсловом, то, напевно, це було б слово бо-
ротися. Боротьба відбувається на двох ос-
новних рівнях – духовному і фізичному.

Ведучий: Історичне минуле україн- 
ського народу зберігає у своїй пам’яті чима-
ло подій, фактів, пов’язаних з боротьбою. 
Український народ, позбавлений власної 
державності, був приречений на утиски, 
знущання та рабство. Найбільш освічена 
його частина постійно намагалася скинути 
насильно нав’язане ярмо і здобути власну 
державу.

Ведуча: Коли звертаємо увагу на ви-
датних особистостей, яких вважаємо доро-

говказами для українського народу, бачимо, 
що вони були здебільшого вихідцями зі свя-
щеницьких родин.

Ведучий: Як приклад, назвемо декіль-
ка добре знаних нам: о. Маркіян Шашкевич; 
письменники − Михайло Вербицький, Богдан 
Лепкий, Богдан-Ігор Антонич; світочі науки –  
Омелян Партицький, Юліан Дзерович, Іван 
Крип’якевич, Мирон Кордуба, Мирон Зари-
цький…; видатні митці – Соломія Крушель-
ницька, Модест Менцинський, Іван Труш…; 
військові провідники та герої національно-
визвольних змагань – Євген Коновалець, 
Ольга Басараб, Ярослав Стецько, Степан 
Бандера, Роман Шухевич…. Вони та чимало 
інших походили зі священицьких родів, були 
дітьми або внуками священників.

Ведуча: Для України, зокрема для 
Галичини, це було типовим прикладом, що 
священники відзначалися не лише ґрунтов-
ною освіченістю, а й національною віддані-
стю й патріотизмом.

Ведучий: У переважній більшості свя-
щенники були просвітителями, пропаганди-
стами прогресивних ідей, духовними настав-
никами українського народу, оберігали його 
від різноманітних утисків в умовах пануван-
ня окупаційних режимів інших держав, за що 
жорстоко переслідувалися.

Ведуча: Яскравим прикладом серед 
когорти духовенства є священник ГКЦ Анд-
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Тато, Михайло Бандера, служив дяком  

у передміській церкві Благовіщення Пресвятої  
Владичиці Богородиці і Приснодіви Марії, що 
збереглася до теперішнього часу. 

У родині Михайла та Розалії-Євфросинії 
народилося семеро дітей. Троє з них по-
мерли в ранньому віці, четверо − Андрій, 
Климентина, Софія, Осип виросли гідними 
українськими громадянами з чіткою держа-
вотворчою позицією.

Син Андрій у 1905 році закінчив Стрий-
ську гімназію і продовжив навчання на бо-
гословському факультеті Львівського уні-
верситету. Вивчав теологічні дисципліни, 
старослов’янські мови, відвідував лекції з 
філософії, сільського господарства, коопе-
рації. Вільно володів латинською, грецькою, 
польською, німецькою мовами. За дружину 
обрав Мирославу Глодзінську, що походи-
ла зі старовинної галицької священицької 
родини. Була донькою місцевого греко-като-
лицького священника з села Угринів Старий 
(розташоване неподалік міста Калуш Івано-
Франківської області) Володимира і Кате-
рини Глодзінських. У подружжя народилося 
восьмеро дітей.

У 1906 році Андрій Бандера прийняв 
Єрейське свячення з рук блаженної пам’яті 
Митрополита Андрея Шептицького і разом 
вперше співслужив Службу Божу в подяку 
Господу Богу за наділену йому велику лас-
ку священства. Так розпочалося активне 
душпастирське служіння вибраного Госпо-
дом воїна.

Ведуча: Попервах отець Андрій до-
помагав виконувати душпастирські обов’язки 
отцю Володимиру на парафії в селах Береж-
ниця та Старий Угринів. У 1910 році вступив 
до Наукового Товариства імені Тараса Шев-
ченка. Після смерті тестя, 1913 року, при-
значений настоятелем церкви В’їзд Господа 

  Міщанами-рільниками у той час називали громадян, що проживали у невеликих містечках і управляли  
 певною кількістю землі, вирощували сільськогосподарські культури, щоби забезпечити родину.

рій Бандера, який, попри неоднозначне до 
нього ставлення щодо міжнаціональних кон-
фліктних ситуацій, своїм життям і служінням 
засвідчив любов і непохитну відданість своє-
му народові та Церкві.

Ведучий: Про життєпис священника 
Андрія Бандери його сучасники та майбутні 
дослідники залишили нам скупі відомості. 
Перебуваючи в затінку слави сина Степана, 
ця поважна особа ще дотепер залишається 
маловідомою.

Ведуча: З історичних документів, ар-
хівних записів відомо, що о. Андрій проявив 
себе активним українським патріотом, якого 
переслідували окупаційна польська влада та 
сталінський режим. У ХХ ст. він став симво-
лом української визвольної боротьби, і таким 
вважається по нинішній час.

Ведучий: Життєвий подвиг священни-
ка Андрія Бандери вимагає від нас щоразу 
більшої уваги, адже його вплив на перебіг ук-
раїнської історії полягає не лише у вихованні 
дітей-патріотів.

Ведуча: Отець Андрій, як високо ос-
вічений богослов і невтомний трудівник хри-
стиянських цінностей, зумів відчути нагаль-
ну потребу свого часу: відродження україн- 
ського народу паралельно двома шляхами –  
релігійного і національного усвідомлення 
своєї пастви. І не лише зумів відчути, а й 
щоденною ревною працею реалізовував це 
завдання.

Ведучий: Згадаймо про гідний уваги 
життєвий шлях священника Андрія Бандери.

Народився отець Андрій Бандера 11 груд-
ня 1882 року в родині міщан-рільників Ми-
хайла Бандери і Розалії-Євфросинії з дому 
Білецьких. Проживала родина в м. Стрию, 
тепер Львівської області у передмісті Лани 
(ця назва збереглася і сьогодні). В давнину 
передмістя називали ще Лани Долішні. 

1

1
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в Єрусалим у селі Старий Угринів. Окрім 
священицького служіння, сприяв вирішенню 
важливих сфер життя своїх парафіян.

Отець Андрій з відповідальністю ставився 
до виконання душпастирських обов’язків. 
Знав, що священник покликаний прославля-
ти Христа, а найперше − сам повинен Його 
зустріти у своєму серці. Пам’ятав про слова 
Ісуса Христа «Ви – сіль землі» (Мт. 5. 13). 
Незалежно від обставин, завжди твердо сто-
яв в обороні своєї віри.

Ведучий: Ревне душпастирське служін-
ня отець Андрій поєднував із просвітниць-
кою й громадською діяльністю. Допомагав 
своїм парафіянам не лише в духовних по-
требах. Постійно дбав про їхню національну 
свідомість, добробут, укріпляв у вірі, залучав 
до читання. З чималої власної бібліотеки 
роздавав книги серед односельчан. Піклу-
вався про виховання національної еліти.  
В дітей розвивав любов до Бога, Батьківщи-
ни, інтелектуальний розвиток, формував ду-
ховний світ. Закликав здобувати знання, що до-
поможуть пізнати світ, життя, розбудовувати  
і захищати Україну. Долучався до вирішення 
аграрних проблем. Завжди був доступним 
для людей, котрі потребували потіхи, пора-
ди, підтримки.

З повагою відкликалися парафіяни села 
Старий Угринів про свого священника, ціну-
вали його за розуміння і прихильність до них, 
посвяту у служінні. 

Митрополит Андрей Шептицький про таких 
впливових, щирих, відданих захисників бать-
ківщини та народу осіб висловив: «Найбіль-
ше щастя кожної людини – бути світлом для 
свого народу».

Ведуча: На плебанію до отця Андрія 
часто навідувалися визначні діячі, активні 
учасники українського національного життя 
Галичини, зокрема Павло Глодзінський –  
один із засновників українських організацій 
«Маслосоюз», «Сільський господар», Ярос-
лав Веселовський – посол Віденського пар-

ламенту, скульптор Михайло Гаврилко та 
інші відомі особистості.

З листопада 1918 року активізувалися 
події, пов’язані з національно-визвольним 
рухом в обороні незалежності України. Світ-
ла дорога отця Андрія Бандери вкрилася 
терпінням, а подальше священицьке служін-
ня за таких обставин було сповнене трагіз-
мом і підступами. 

На екрані транслюється відео з каналу 
YouTube – пісня «Ми сміло в бій підем» у вико-
нанні Тараса Компаніченка.

Ведучий: Національно-визвольні зма-
гання, патріотичне прагнення допомогти 
Україні кликали о. Андрія до захисту дер-
жавної справи, в якій рішуче діяв до кінця 
життя як відданий Воїн-Патріот. Національну 
позицію зайняв під час встановлення ЗУНР. 
Став одним із активних учасників створення 
української державної влади у Калуському 
повіті, величних святкуваннях злуки ЗУНР з 
УНР.

Ведуча: З початком військового на-
ступу Польщі проти ЗУНР отець Андрій без 
вагання подався на фронт в Українську Га-
лицьку Армію, щоби Словом Божим підтри-
мувати воїнів. Служив військовим капеланом 
у 9-му полку третьої Бережанської бригади 
другого корпусу УГА. Тут отець із посвятою, 
неодноразово під час граду ворожих куль, 
сповняв необхідні духовні потреби. Повчав, 
потішав, підносив дух воїнам, в’язням, кож-
ного захищав, забороняв чинити кривду.  
У той час серед Січових стрільців була масо-
ва епідемія тифу. Перехворів тією небезпеч-
ною хворобою і о. Андрій, але з Божої волі 
уникнув смерті.

Ведучий: Життя родини священника 
Андрія Бандери від осені 1918 року також 
перебувало серед тривожних подій: розбу-
дови української держави й водночас захи-
сту її незалежності в умовах війни.
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 Із початком польської окупації роди-

на вимушено переїхала до містечка Бучач  
і проживала в будинку родини Гафтковичів. 
Згодом переїхала у село Ягольниця біля 
містечка Чортків Тернопільської області. Тут 
родина проживала у брата дружини о. Ан-
дрія, пароха о. Володимира Антоновича до 
вересня 1919 року.

На екрані транслюється відео з каналу 
YouTube – пісня «Сидів орел на степовій могилі» 
у виконанні «Хореї Козацької».

Ведуча: Повернувшись влітку 1920 
року з фронту, о. Андрій був змушений пере-
ховуватися від польських офіційних органів, 
з огляду на переслідування ними україн- 
ських політичних діячів. І лише пізньої осені 
розпочав служіння у своїй парафії. З 1920 
по 1933 роки служив у селі Старий Угринів. 
Співпрацював у Калуській філії «Сільський 
господар».

Ведучий: Життєве випробування отця 
все більше загострювалося, наповнювалось 
нездоланними перешкодами. Проте найваж- 
чий хрест випробувань був попереду. Та 
сильна воля, рішучість, розуміння ніколи 
не залишали священника. Пам’ятав пора-
ду Апостола Павла: «Думайте про горішнє, 
а не про земне». (Кол. 3,2). Усвідомлював, 
що мусить прийняти і переносити те, чого не 
можна уникнути. 

           Коли Господь Бог бажає, щоб заясні-
ла чиясь велич, по-різному упокорює.

Ведуча: Навесні 1922 року, у віці 
тридцять два роки, передчасно померла 
дружина Мирослава. Діагноз – туберкульоз 
горла. Отець Андрій залишився вдівцем із 
сімома дітьми: Мартою-Марією, Степаном, 
Олександром, Володимирою, Василем, Ок-
саною, Богданом. Мирослава, восьма дити-
на, померла немовлям.

Ведучий: Волею долі у цьому вирі 
життя, переплетеному війнами, політични-
ми складнощами, отцю доручено самому 
виховувати своїх дітей. На той час старшій 
дочці Марті-Марії виповнилося 15 років, а 
найменшому Богданові лише півтора року. 
Непоправне горе, біль від втрати дружини та 
доньки не зруйнували отця як духовну осо-
бистість і сильної волі людину. Залишалися 
сподівання на Милосердя Боже і своє упоко-
рення.

 Мій Боже, віддаюся в Твої руки:

 роби зі мною все, що бажаєш.

 Лиш прошу Тебе, дай мені тільки силу,

 Щоб у всьому бути Тобі слухняним.

Ведуча: Життя за будь-яких обста-
вин є випробуванням. Знання слів Святого 
Письма, тверде довір’я, непохитна надія під-
силювали в отця усвідомлення цього стану.

«Вам бо треба терпеливости, щоб ви, ви-
конуючи Божу волю, одержали обітницю» 
(Євр. 10,36).

«Бож вам дана ласка Христа, не тільки 
вірувати в нього, але за нього також і страж-
дати» (Фп. 1,29).

«У злиднях тривай і серед твого понижен-
ня терпи» (Пропов. 2,4).

«Апостолуй прикладом, присвічуючи пра-
ведним життям і своїм, і чужим за настано-
вою Христа» (пор. Мт. 5,16).

Ведучий: Доречно зазначити, що ро-
дина Бандерів була справжнім духовним 
осередком, де правилом поведінки, укладом 
життя була повага, спільна турбота, спільна 
мова і здобутки. Наскільки у цій родині пану-
вав культ Бога, України та знань, можна су-
дити з того, з якими переконаннями виросли 
діти. Подружжя Бандерів виховувало у дітей 
те віще слово, що з нього «виростає храм 
душі, де завжди − Бог і Україна-Мати».

Ведуча: З опублікованих споминів 
довідуємося, що в дитячій пам’яті назавжди 
закарбувалися закладені батьками важливі 
правила життя:
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власною працею і особистими якостями 

здобувати право на гідне життя; у різних 
життєвих ситуаціях пам’ятати, що найбіль-
шим злочином є шкодити своїй нації; со-
ромом є чужинцям здаватися на поталу на 
своїй землі, политій кров’ю предків; усякий 
малий чи великий відступ від свого – зрада, 
а за зраду завжди розплачуються покаран-
ням; відмовитися від свого, значить служити 
чужинцеві; найвищою ознакою християн- 
ської любові – принести себе в жертву зара-
ди своїх побратимів-однодумців.

З Божою допомогою, за підтримки родичів, 
друзів у кожного з дітей священник Андрій 
Бандера закладав основу достойного хри- 
стиянського й національного виховання, 
зумів дати родинне тепло.

Ведучий: Отець Андрій, як тато, був 
прикладом для дітей. Ще під час навчання  
у гімназії в місті Стрию син Степан заглибив-
ся у політичні процеси, що склалися в краю.

Ведуча: Усі діти родини Бандерів ви-
росли гідними свого народу, окрасою Украї-
ни. Життєві випробування не жаліли синів та 
доньок священника Андрія. З часом кожний 
із них зійшов на власну Голгофу. Усі вони за-
гинули, або зазнали нелюдських страждань 
ще за життя.

На екрані − світлини дітей о. Андрія 
Бандери.

Ведучі перемінно подають стислий 
коментар про кожного з дітей.

Фоном звучать повстанські пісні у ви-
конанні бандуриста Володимира Луціва.

Ведучий:  Україна вкотре несла хрест, 
що був  тягарем, болем, недолею для народу.

Керівні органи Польщі постійно тримали 
на контролі політичну діяльність, національ-

ний рух українських провідників, по-різному 
пригнічували українців, принижували їхню 
людську гідність. Це викликало спротив. Із 
окупантами вели боротьбу представники 
ОУН, КПЗУ, просвітницьких і кооперативних 
організацій. 

Ведуча: Не був осторонь цієї бороть-
би і священник Андрій Бандера. Допомагав 
парафіянам не лише в їх духовних потребах, 
долучався до відбудови та розвитку зруйно-
ваного двома війнами культурно-освітнього, 
економічно-господарського життя. Навчав, 
закликав парафіян залишатися господаря-
ми, оберігати свої традиції, звичаї. Відсто-
ював гідність народу. Все це духовно зба-
гачувало мешканців парафії, піднімало їхню 
національну свідомість, яку о. Андрій завжди 
дбайливо плекав. Це викликало настороже-
не ставлення і гноблення у представників 
польських управлінських органів.

Ведучий: Таку братерську любов пе-
редавали думками, словами великі достой-
ники. Іван Франко висловив: 

  Бажав я для скованих волі.

  Для скривджених долі.

  І рівного права для всіх.

Ведуча: «Треба врятувати духовну 
спадщину, бо геній народу зов’яне: треба 
врятувати самий народ, бо спадщина про-
паде. Для добра мого краю доведеться мені 
кожну мить діяти в цьому напрямі всією си-
лою моєї любови» (Сент-Екзюпері).

 Напевно, лише обрані так по-особ-
ливому відчувають свою близькість з долею 
країни і життям народу.

На екрані транслюється відео з каналу 
YouTube – пісня «Ой, Боже, Боже, зглянься на 
нас» у виконанні квартету «Чумаки».

Ведучий: У 1933 році о. Андрія пере-
ведено на парохію у село Воля Задеревець-
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ка, неподалік міста Стрий Львівської області. 
У 1934 році важким ударом для отця стала 
звістка про арешт та засудження на Вар-
шавському процесі до смертної кари сина 
Степана.

 Польськими урядовцями чинився 
тиск на ієрархію УГКЦ з вимогами покарання 
священника Андрія Бандеру. З метою відда-
лити о. Андрія від переслідування, прийнято 
рішення про переведення у село Тростянець 
(тепер Долинський район Івано-Франківської 
області). Однак стеження, утиски не припи-
нялися і тут.

 Служіння о. Андрія в Церкві села 
Тростянець було останнім душпастирським 
прихистком. Тут він служив з 1936 по 1941 
роки.

Ведуча: Із вступом на західноук-
раїнські землі в 1939 році Червоної армії до-
носи, погрози нової влади на о. Андрія були 
ще зухвалішими, що спричинило подвійну 
загрозу. Як священник, був перешкодою для 
проведення примусової атеїзації населення, 
а як свідомий українець, який прагнув від-
новлення самостійної Української Держави, 
і як тато Провідника ОУН – ворогом імперії 
СРСР.

 Чужа, ворожа окупаційна влада на-
магалася різними засобами знищити будь-
яку згадку про цю славну родину.

Ведучий: У такому фальшивому, бру-
тальному свавіллі виявлялася велич імен, 
незламна рішучість синів України, що поста-
вали за волю в усіх історичних епохах.

Ведуча: Отцю Андрію доводилося 
«орати перелоги» в обстановці нещадності, 
що знищувала кожного, хто ставав на за-
хист чи висловлювався за національні ідеї. 
Він був вірним помічником тих, хто оберігав 

честь українського імені в роки ганьби й ду-
ховного занепаду.

 Двадцяте століття характеризується 
насильством та відчаєм, породженим утра-
тою віри, миру в душі.

На екрані транслюється відео з каналу  
YouTube – кант «Через поле широкеє»  
(обр. Д. Котка).

Читець: І сміється дико злоба,

  Тьмою землю оповила,

  Самолюбство і жадоба

Там на брата гострять ніж.

Стогнуть гори, стогнуть доли,

Кров і сльози морем ллються,

І не дух тьму роз’ясняє,

Лиш кривавий блиск гармат.

В крові тонуть міліони,

Міліони душ невинних,

І даремно б’є об небо

Плач, розпука вдів, сиріт…

  Осип Турянський

Читець: Отій байдужій і сліпій

  Юрбі дрімотного народу

  Чи зійдеш ти коли, свободо,

Чи промінь твій заграє їй?

Заграє промінь, скропить враз,

Дрімоти й темряви не стане…
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Але старі прогнилі рани,

Сліди насильства і образ,

Розтління душ і марнота,

Що сушить розум, в серці ниє…

Хто їх злікує, хто прикриє?

Лиш риза чистого Христа.

   Євген Сверстюк

На екрані транслюється відео з каналу 
YouTube – пісня «Голгота, хрест» у виконанні 
ієромонаха Павла Саврана.

Ведучий: Син Степан, емігрувавши 
перед Другою світовою війною за кордон, 
намагався з допомогою побратимів-оунівців 
врятувати тата і дітей від більшовицьких реп-
ресій. Посланці отримали рішучу відповідь 
о. Андрія: «Я, священник і не можу покинути 
свою паству. Від втечі з краю, відмовляюсь, 
нарід залишити не можу».

Ведуча: Згодом син вдруге просив 
тата дозволити переправити за кордон дітей. 
Відповідь знову була категоричною: «Мої па-
рохіяни разом із сім’ями залишаються тут, я 
так само не можу їх покинути. І нехай діється 
Божа воля».

 Священник Андрій Бандера вибрав 
Українську Голгофу, на яку випадкові люди 
не йдуть.

Ведучий: Що додавало сили у терпін-
ні, щоденній боротьбі з тими, хто руйнував 
душу, особистість, народ? Тільки непохитне 
розуміння, що треба в покорі нести ХРЕСТ, 
покладений Богом на Україну.

Читець: То горе, то біда – не вільно  
й відітхнути.

  За що припало нам цей біль 
терпіти лютий?

Адже прочани ми, хоч безліч маємо справ.

Сьогодні топчем ряст – назавтра й слід 
пропав.

Так отрясаймо прах, підносьмося душею

Над заздрістю, над злом, над підлою зем-
лею.

Щоб не дрижали ми в остуді та в жару,

Мов діти боязкі, узрівши мошкару.

І хату, і палац зруйнує ворог клятий,

Але відвагу мур він не проб’є з гармати.

Він опоганить храм, окраде знов і знов,

А чистота твоя – для святощів покров.

«Слово розради на лихоліття війни».

    Мартін Опіц

Читець: Якщо ти змусиш серце, нерви, жили

  Служити, ще коли уже в тобі

  Усе згоріло, вигасло – лишилась

  Одна лиш воля – встоять в боротьбі!

   Джозеф-Редьярд Кіплінг

Ведуча: Під впливом вчинених жах-
ливих потрясінь, подій, що активізувалися 
зверхніми діями окупаційної влади, під час 
зібрань, в колі священників на запитання «як 
бути?», «як вчиняти?», відповідь священни-
ка Андрія була миттєва:

Читець: «Все в Божих руках. У них 
доля нашого народу. Ми, священники – 
душпастирі, не будьмо слабкодухими в очах 
парохіян.

 Німеччина готується до війни з Моск-
вою і тепер треба всього сподіватися від 
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більшовиків. Та я, як пастир своєї парафії, 
моїх парафіян добровільно не залишу. Роз-
лучити мене із ними може лише наказ моєї 
церковної влади або насильство ворога, ос-
таточно смерть».

 На запитання, що думає робити, 
адже комуністична Москва за діяльність сина 
Степана може його першого заарештувати, 
отець Андрій без надумування відповідав: 
«З приходом совєтського режиму моя донь-
ка Марта, на моє доручення, придбала мені 
валянки, теплий одяг. Я сьогодні готовий на 
все! Щось гірше від Соловок чи Сибірської 
Воркути або Колими не може мене зустріти. 
Насильна смерть від большевицької кулі або 
від катувань у в’язницях НКВД прискорить 
мою зустріч із споконвічним Богом!»

 Передбачення о. Андрія у скорому 
часі справдилися. Як активний патріот, за-
знав переслідувань з боку окупаційної поль-
ської влади, сталінського режиму.

Ведучий: В ніч з 22 на 23 травня 1941 
року священник Андрій Бандера був заареш-
тований як тато «руководителя краковского 
центра ОУН Степана Бандеры» і за те, що 
із сином відправив панахиду на могилі Січо-
вих стрільців. Разом із отцем заарештовани-
ми і назавжди розлученими між собою були 
доньки Оксана та Марта-Марія.

Ведуча: П’ять днів отець перебував 
у Станіславській тюрмі, місяць і тринадцять 
днів у Київській. Доказами антирадянської 
діяльності отця були вилучені під час об-
шуку 235 книжок, альбоми з фотографіями, 
179 поштових листівок-привітань зі святами.  
В переліку «особо вредных, контрреволюци-
онных и националистических» видань відмі-
чені «Історія України-Руси», «Крізь пустині 
Азії», «Про бджільництво», журнали «Нива», 
«Науково-літературний вісник», «Золоті 
дзвони».

Ведучий: Два рази о. Андрій був 
ув’язнений на короткі терміни. Слідчі на до-
питах намагалися використати отця засобом 
впливу КДБ на сина Степана.

Ведуча: Мала бути рішуча згода з 
Божою волею, розуміння свого призначення, 
щоби не зламатися під тягарем випробу-
вань, що випали цій світлій людині.

  Пізнай свій край, себе,

  свій рід, свій нарід, свою 
землю – і ти побачиш свій шлях у житті.

  Григорій Сковорода

Я – українець, з діда-прадіда ним є.

Родився, щоб для України жити.

  А. Рябченюк

Ведучий: 2 липня 1941 року слідство 
у справі священника Андрія Бандери завер-
шилося. 7 липня відбулося судове засідання 
судової справи священника Андрія Бандери 
№ 61112.

 Опинившись за тюремними ґратами, 
о. Андрій не приховував своїх політичних 
поглядів. Про це свідчать протоколи допитів, 
власноруч підписані отцем. Під час зізнання, 
проведеного 9 червня 1941 року молодшим 
лейтенантом держбезпеки Войцехівським, 
на запитання «яких політичних поглядів 
ви дотримуєтеся?» о. Андрій відповів: «За 
своїми переконаннями я є українським на-
ціоналістом, але не шовіністом. Єдино пра-
вильним державним ладом для українців 
вважаю єдину соборну і незалежну Україну». 
У протоколі другого допиту, 12 червня, ця 
позиція підтверджується: «Я є симпатиком 
українських буржуазних націоналістів. Ціл-
ком поділяю їхні дії. Сам ніякої участі в ОУН 
не брав. Члени організації ОУН борються за 
створення самостійної Української держави. 
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І нічого поганого в тому нема. Кожний народ 
має право на свою незалежність. Кращі його 
сини і доньки, найбільш свідома частина на-
ції – інтелігенція – не визнають окупантів… Я 
своїм дітям дав належне виховання, приви-
ваючи їм любов до України. Світогляди моїх 
синів і доньок однакові. Я виховав дітей пат-
ріотами своєї країни!»

Ведуча: 8 липня відбулося засідання 
трибуналу без участі прокурора, адвоката, 
свідків. Трибунал засудив о. Андрія до стра-
ти з правом оскарження протягом п’яти днів. 
Однак 10 липня 1941 року він був розстріляний.

Читець: Ніколи не можна забити того,

 Хто прапором став для народу!

Ви жахнулись − далеко зайшли? − 
Смерть помстила і каяться пізно, 
Ось крізь сутінь російської мли 
Україна рокоче залізно. 
 
Вирок стався. Імперія − труп, 
Догнивають отруйні останки, 
Та під громи архангельських труб 
Вже побідні готуються ранки.

Там, де тьмою душило лани,

Де ордою буяла навала, −

Розгорається синь далини,

Наростає епохи зачало.

  Євген Маланюк

Ведучий: Незадовго до страти  
о. Андрій написав «Мої особисті зізнання». 
Сповідь про себе, свою родину і суспільно-
політичне життя в Західній Україні 40-х років 
ХХ століття.

Ведуча: Жодної інформації про міс-
це поховання отця у кримінальній справі 

не зазначено. За припущеннями, останній 
спочинок знайшов у Биківні, де впродовж 
1937−1941 років заховували розстріляних 
НКВС у Києві. За іншими версіями отець Ан-
дрій був розіп’ятий у Станіславській тюрмі 
або засланий в Сибір.

Ведучий: Так завершилося земне 
життя цієї непересічної людини, котра своїм 
служінням для добра Церкви і українського 
народу гідно представляє високий інтелект 
українського священства.

 «Жах у тому, що історії не знають ті, 
від кого залежить життя мільйонів» (Борис 
Акунін).

Ведуча:  Український народ у час то-
талітарної системи був проведений через 
чорну зону знесилення, відчуження від себе. 
Це було збідніння почуттів, уяви, духовного 
життя. А місія Церкви дуже конкретна – ро-
зуміти людину і пробудити її до служіння Бо-
гові.

Ведучий: З гіркотою доводиться за-
мислюватись над тим, які великі можливості 
відібрала безбожна репресивна система 
(імперія зла) в о. Андрія, чисельної когор-
ти священників та відданих талановитих 
особистостей, які зазнали переслідувань, 
страждань за відстоювання ПРАВДИ.

На екрані транслюється відео з каналу 
YouTube − пісня «Не спи моя рідна земля» у ви-
конанні гурту «Мандри».

Ведуча: Через п’ятдесят один рік піс-
ля розстрілу достойника, священника-муче-
ника за віру і Божу справу, сина українського 
народу владою Незалежної України його ре-
абілітовано. Цьогоріч, 2019 р., виповнилося 
78 років з часу реабілітації.

Ведучий: За клопотанням керівництва 
редакції газети «Галичина», відділу реа-
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білітації Івано-Франківського облвиконкому,  
обласного товариства «Меморіал» ім. Васи-
ля Стуса у 1992 році прокуратурою України 
повідомлено:

«Повідомляємо, що гр. Бандеру Анд-
рія Михайловича реабілітовано 8 лютого  
1992 року. Довідку про реабілітацію Банде-
ри А. М. Генеральна прокуратура України 
надіслала 10 лютого ц. р. його дочці Бандері 
О. А. в село Козаківку Долинського району 
Івано-Франківської області. 

 В. о. старшого помічника  
Генерального прокурора України

   І. В. Дріжчаний».

 На час оглянься добрими очима,

            усе, що міг, він дав.

  Емілі Дікінсон

Ведуча: Пам’ять про священника-му-
ченика повертається до української грома-
ди. Готуються документи у справі проголо-
шення о. Андрія Бандери блаженним. Серед 
них сотні свідчень очевидців про його життя, 
діяльність і смерть. Історики, греко-католи-
цьке духовенство відкидають політичний 
підтекст. «Андрія Бандеру заарештували 
саме як священника УГКЦ. Він не мав жод-
ного стосунку до політичних організацій, за 
винятком того, що був батьком Степана!»

Ведучий: У тому, що сьогодні ми має-
мо Українську Державу, є великий внесок по-
жертви життя священника Андрія Бандери. 

Ведуча: Ми повинні про це пам’ятати, 
вдивляючись в минуле і в день завтрашній, 
щоби в подальшій  історії Батьківщини ніко-
ли не повторилася трагедія наруги над люд-
ськими долями.

Ведучий: Нехай живе у пам’яті нашо-
го народу його блаженне ім’я та подвиг його 
життя.

Читець: Перед лицем отих, що впали,

Що перебули кримінали,

Ламали тюрем всіх стовпи, −

О пам’яте моя, не спи!

Перед лицем отих, що будять,

Неправду − студять, кривду − 
судять

 І кличуть у державну вись, −

О пам’яте моя, зведись!

Не спи! Зведись мірилом сущим

І перед духом невмирущим,

Сказавши спокою: прости! −

Свій дух і пам’ять освяти!

(Петро Шкраб’юк «Заклинання»)

Всі учасники заходу виконують «Молитву за 
Україну»

(муз. М. Лисенка, сл. О. Кониського).

Марта Грицик,

провідний методист  
з питань етичного  

та християнського виховання
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у шістдесяті роки ХХ століття в українську літе-
ратуру увійшов молодий, талановитий, із ве-
ликим творчим потенціалом поет, який згодом 

став символом правди художнього слова і незрад-
ливої любові до України. Ім’я цього поета – Василь 
Симоненко.

Так уже склалося для України, що найкращим, об-
дарованим особистостям судилось несправедливо 
коротке життя: 47 років – Т. Шевченку, Б. Грінченку, 
В. Стусу, 42 – Лесі Українці, 38 – П. Грабовському,  
і зовсім мало, 28 – В. Симоненку. 

І хоча коротким було життя поета, однак він чітко  
окреслив для себе справжні життєві пріоритети  
й утвердив їх у своїй творчості. А найдорожчою  
цінністю для людини вважав Батьківщину, без якої 
немає щастя людині.

Мудро сказав про місце і роль В. Симоненка в лі-
тературі, про значення його поезій Олесь Гончар: 
«Серед літераторів трапляються й такі, без яких їхня 
доба могла б спокійно обійтись, нічого істотного не 
втративши. А є такі, що стають виразниками свого 
часу, живими нервами його драм і борінь, відтворю-
ють у собі самий дух епохи... Саме до таких митців  
і належить Василь Симоненко. Його творчість давно 
стала часткою нашого буття, часткою повітря, яким 
ми дихаємо, і тих ландшафтів, що нас чарують, і по-
мислів, якими живемо…»

Народився Василь Андрійович Симоненко на 
другий день Різдвяних свят у селі Біївці на Лубен-
щині Полтавської області. Над Удаєм-рікою стоїть 
старенька селянська хата, де 8 січня 1935 року  
й з’явився на світ український поет.

НАрод МіЙ є! НАрод МіЙ  
зАвЖди буде!

 (просвітницько-поетична розповідь, приурочена до 85-річчя 
від дня народження витязя невмирущої слави, поета, журналіста, 

шістдесятника василя Андрійовича Симоненка)

Батька в дитинстві Василько не знав. Вихову-
вали хлопця дідусь і мама, яка ніколи не сварила  
за книжки, що їх Василько читав зранку до вечора −  
при сонці, коли підпаском ганяв череду, і при каганці, 
коли вечорами гриз граніт науки, виборюючи золоту 
шкільну медаль. 

До мами приходили свататися. Та вона боялася 
вітчима для сина, боялася, що чужий прийде і зла-
має затишок його дитинства. От і не пішла ні за кого, 
тим більше, що живий був той, з ким одружена по 
закону, той, кого чекала з війни, з ким присягалася 
до смерті ділити і радість, і горе. Не вийшло ділити, 
вийшло все взяти на свої плечі − сильної, мужньої 
жінки.

Батько прийшов до Василя, коли він став уже відо-
мим поетом та журналістом, мав свою міську оселю. 
Батько переночував у сина одну ніч, а вранці Василь 
сказав: «Будемо, батьку, прощатися, ти дуже пізно 
прийшов». 

В мене була лиш мати,

Та був іще сивий дід, − 

Нікому не мовив «тату»

І вірив, що так і слід.

Був певен, що батько лишній,

Крикливий, немов сусід,

Коли заставав на вишні,

На мене кричав, аж блід.
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Та боляче б’ється, думав,

Не пустить гулять на став,

І тому не знав я суму,

Щасливим собі зростав.

І лиш як минули роки

І я непомітно зріс,

Мені часто кидалось в око,

Як сину сусід той ніс

То нові штанці святкові,

Сорочку, що так до лиця,

Або чобітки з підковою

Приносив йому од шевця.

Але мене й це не вабило,

Бо заздрити, знав, не слід,

І звавсь за обновки «бабою»

У мене малий сусід…

Ріс Василько в оточенні самої історії. Дід Федір  
і мати Ганна Федорівна переливали в душу май-
бутнього поета чари рідної мови, пісні, легенди про 
подвиги народних героїв України – Наливайка, Гуні, 
Шаули, котрі вершили свою лицарську справу тут, 
на землі Лубенщини. 

Я вірив, що краще всього

Пісні, які знав дідусь.

Вмощусь на коліна до нього

І в очі йому дивлюсь.

А він вимовляє, виспівує

Гарячі прості слова – 

І все давниною сивою

В очах моїх ожива.

Мелькають червоні жупани,

Вирує, кипить Дніпро,

І Байда стріляє в султана,

Підвішений за ребро.

І грізні полки Богдана

Шляхетську орду женуть,

А з півночі десь за бураном

На поміч стрільці ідуть.

Несуться зі свистом-гуком

Богунці у всі кінці...

І я затискую руку,

Мов шабля у тій руці.

І плачу, було, й сміюся,

Як слухаю ті пісні...

Спасибі ж тобі, дідусю,

За те, що ти дав мені...

Найсвітлішою порою Василевого життя була шко-
ла. Він закінчив її із золотою медаллю. Щоденна до-
рога за будь-якої погоди в село Тарандинці, де зна-
ходилась школа, налічувала дев’ять кілометрів.

Учителі розповідали, що одного дня, під час вели-
кої заметілі, коли тарандинські школярі не прийшли 
до школи, Василь зайшов у коридор школи наче 
обмерзла кучугура снігу. Уроки готував дорогою зі 
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школи. За дев’ять кілометрів вивчав все, що було 
задано.

Після закінчення середньої школи в Тарандинцях 
Симоненко в 1952 році вступив на факультет жур-
налістики Київського університету. Навчаючись, 
він пише багато віршів, стає членом літературної 
студії.

Після закінчення факультету журналістики (1957) 
Василь Симоненко працював в обласних газетах 
«Черкаська правда» і «Молодь Черкащини» (очолив 
відділ пропаганди), згодом кореспондентом «Робіт-
ничої газети» в Черкаській області. 

Відкрив читачеві Симоненка-поета випадок. Його 
поезіям критик С. Крижанівський дав високу оцінку, 
а поезії «Жорна» і «Дід умер» назвав геніальними. 
Василь був щасливий, повірив у своє поетичне при-
значення. Його викликали до Києва на обговорення 
поезій.

Попросивши у присутніх пробачення за відсутність 
ораторських здібностей, Симоненко тихо продекла-
мував – «Перехожий», «Герострат», «Злодій» − і зал 
вибухнув оплесками. Тріумф молодого поета був 
неймовірний.

Так в українську літературу увійшов ще молодий, 
проте цілком сформований, з великим художнім  
і моральним потенціалом поет, який згодом став 
символом правди художнього слова й незрадливої, 
всеохоплюючої любові до України.

Твори його в роки тяжкої брежнєвської задухи пе-
реписувалися від руки, а вголос читались лиш у колі 
однодумців. Офіційно не дозволялося навіть нази-
вати ім’я поета. Поет прискіпливо вдивляється в те, 
що відбувається довкола, бачить кричущі вади сус-
пільного життя, злочинну безвідповідальність чинов-
ницького апарату, його байдужість до людей і дає 
усьому свою виважену і справедливу оцінку.

Де зараз ви, кати мого народу?

Де велич ваша, сила ваша де?

На ясні зорі і на тихі води

Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє

Без ваших нагаїв і палаша.

Під сонцем вічності древніє й молодіє

Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди,

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його гарячих жилах

Козацька кров пульсує і гуде!

Василь Симоненко – поет Шевченківського зву-
чання, гідний учень і продовжувач традицій Вели-
кого Кобзаря. Вони співмірні з прометеїзмом думки  
і образу, захованим у їхній поезії, що завжди готовий 
вибухнути там, де око поета помічає кривду народу.

Працюючи в Черкасах, Василь Симоненко часто 
приїздив до Києва, де завжди був «своїм» серед 
митців-шістдесятників. Разом із Аллою Горською, 
Іваном Світличним, Євгеном Сверстюком, Ліною 
Костенко, Іваном Драчем та іншими відвідував Клуб 
творчої молоді. Але був він не пасивним слухачем. 
Активно виступав на літературних вечорах, брав 
участь у творчих дискусіях, виїздив на зустрічі із мо-
лоддю.

Однак Василеві цього було замало. Його діяль-
на натура потребувала конкретних результативних 
справ. Саме за участю Василя Симоненка були 
відкриті таємні братські могили жертв сталінізму 
на Лук’янівському, Васильківському кладовищах,  
у Биківнянському лісі. Ці «речові докази», хіба мог-
ли вони не сколихнути душу поета, спричинитися до 
справжнього вибуху звинувачень тій системі, яка не 
тільки вбивала в людині людське, а й планомірно ви-
нищувала цвіт українського суспільства?!

Симоненко разом із товаришами підготували ме-
морандум з вимогою оприлюднити ці місця й пере-
творити їх у національні меморіали.
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Невідомо, чи розумів тоді поет, що чинить, по суті, 

громадянський подвиг, однак він не міг не розуміти, 
що підписує собі смертний вирок.

Недаремно ж Іван Світличний риторично запиту-
вав: «На Тебе теж відкрили справу?..» А ще вірші – 
сміливі, гучні, нефальшиві. Вірші, де все і всі назва-
но своїми іменами, над якими не нависав інстинкт 
самозбереження, бо автор не здатний був плекати 
«цензора в собі».

Влітку 1962 року над поетом жорстоко познущалися  
працівники міліції залізничної станції міста Сміла. На 
думку друзів поета, це побиття було не випадковим.

Відтоді й почало погіршуватись здоров’я поета. 
Нестерпно боліли нирки. На початку вересня 1963 
року він ліг у лікарню. Лікарі повідомили родині жах-
ливий діагноз – рак нирок. Зробили операцію, але 
безрезультатно. Помер Василь Андрійович 13 груд-
ня 1963 року.

Прожив неповних двадцять дев’ять літ, із них на 
літературну творчість припадає лишень десять.

Писати вірші Василь Симоненко почав ще в сту-
дентські роки, але в умовах прискіпливої радянської 
цензури друкувався неохоче: за його життя вийшла 
лише збірка поезій «Тиша і грім» і казка «Цар Плак-
сій та Лоскотон».

Олесь Гончар назвав Симоненка «витязем моло-
дої української поезії», а Стус відзначив «…на голос 
Симоненка, найбільшого шістдесятника із шістде-
сятників, поспішала молодь…»

Один із найвідоміших віршів В. Симоненка «Ле-
беді материнства» автор присвятив своєму синові 
Лесеві. За формою це колискова пісня. Але, не 
зважаючи на назву, це пісня люблячого батька. За 
змістом, духовним наповненням це заповіт усьому 
українському народу: «Можна все на світі вибирати, 
сину. Вибрати не можна тільки Батьківщину». Саме 
ці знамениті слова викарбувані на пам’ятнику В. Си-
моненку в Черкасах.

Мріють крилами з туману лебеді рожеві,

Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві.

Заглядає в шибку казка сивими очима,

Материнська добра ласка в неї за плечима.

Ой біжи, біжи, досадо, не вертай до хати,

Не пущу тебе колиску синову гойдати.

Припливайте до колиски, лебеді, як мрії,

Опустіться, тихі зорі, синові під вії.

Темряву тривожили криками півні,

Танцювали лебеді в хаті на стіні,

Лопотіли крилами і рожевим пір’ям,

Лоскотали марево золотим сузір’ям.

Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу,

Виростуть з тобою

приспані тривоги.

У хмельні смеркання мавки чорноброві

Ждатимуть твоєї ніжності й любові.

Будуть тебе кликать у сади зелені

Хлопців чорночубих диво-наречені.

Можеш вибирати друзів і дружину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Можна вибрать друга і по духу брата,

Та не можна рідну матір вибирати.

За тобою завше будуть мандрувати

Очі материнські і білява хата.

І якщо впадеш ти на чужому полі,

Прийдуть з України верби і тополі.

Стануть над тобою, листям затріпочуть,

Тугою прощання душу залоскочуть.

Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Друга частина цієї поезії, покладена на музику  
А. Пашкевича, стала відомою піснею, і лунає як гімн 
синівської любові до рідної землі.
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Напровесні 1960 року в Києві був заснований Клуб 

творчої молоді. Так з’явилася ініціативна група, яка 
ставила своєю метою об’єднати духовні й фізичні зу-
силля молодого покоління для розбудови оновленої 
України.

Хоча на той час Симоненко жив і працював  
у Черкасах, проте разом із Ліною Костенко, Аллою 
Горською, Іваном Драчем, Іваном Світличним, Васи-
лем Стусом, Євгеном Сверстюком він став душею 
цього Клубу.

Уже в ті роки набували великої популярності са-
мовидавці поезії Симоненка, які поклали початок 
українському рухові опору 1960−1970 рр.

Тематично вони становили сатиру на радянський 
лад («Некролог кукурудзяному качанові», «Злодій», 
«Суд», «Балада про зайшлого чоловіка»), зобра-
ження важкого життя радянських людей, особливо 
селянства («Дума про щастя», «Одинока матір»), 
викриття жорстокостей радянської деспотії («Бра-
ма», «Гранітні обеліски, як медузи…»).

Окремий значний цикл становлять твори, в яких 
поет висловлює любов до своєї Батьківщини («За-
дивляюсь у твої зіниці», «Є тисячі доріг», «Україн-
ський лев», «Лебеді материнства», «Україні» та ін.).

В УРСР по смерті Симоненка з його спадщини 
видано казку «Подорож у країну Навпаки» (1964), 
збірку поезій «Земне тяжіння» (1964), вибір із твор-
чості «Поезії» (1966) та збірку новел «Вино з тро-
янд» (1965). Ці новели також увійшли до другого 
видання збірки «Берег чекань», що було видано за 
кордоном.

Не якимись формальними новаціями вразив Си-
моненко нас, не мереживом слів, а тією внутріш-
ньою красою, істинністю почуттів, інтелектуальною 
наповненістю, щирим юнацьким поривом, що влас-
тиві його найкращим поезіям.

Гей, нові Колумби й Магеллани 

Напнемо вітрила наших мрій! 

Кличуть нас у мандри океани, 

Бухту спокою облизує прибій.

Хто сказав, що все уже відкрито? 

Нащо ж ми народжені тоді?

Як нам помістити у корито 

Наші сподівання молоді?

Кораблі! Шикуйтесь до походу! 

Мрійництво! Жаго моя! Живи!

В океані рідного народу 

Відкривай духовні острови!

Геть із мулу якорі іржаві − 

Нидіє на якорі душа...

Б’ються груди об вітри тужаві, 

Каравела в мандри вируша.

Жоден вітер сонця не остудить, 

Півень землю всю не розгребе! 

Україно! Доки жити буду,

Доти відкриватиму тебе.

Мріяти й шукати, доки жити, 

Шкварити байдужість на вогні!.. 

А якщо відкрию вже відкрите, −

Друзі! Ви підкажете мені.

Творчість Василя Симоненка живе у серцях на-
щадків і завдяки композиторам. Адже його поезія 
дуже мелодійна. Саме тому на вірші поета написали 
музику О. Білаш («Минуле не вернуть»), Б. Буєв- 
ський («Ми думали про вас»), М. Литвин («Там, у сте-
пу, схрестилися дороги»), Г. Менкуш («Ой, майнули 
білі ночі»), Г. Гаврилець («Українці»), О. Левкович 
(«Україно моя»), П. Майборода («Як мені даровано 
багато»), В. Морозов («Ти на землі людина»), А. Паш-
кевич («Синові»), В. Шумійко («Сонети мужності»), 
а також композитори українського зарубіжжя –  
Р. Савицький та Я. Лісовський (США), С. Яремко (Ка-
нада).

На сцені Черкаського драматичного театру йде 
п’єса С. Носаня про Василя Симоненка «Остання 
мить». У селі Біївці, що на Полтавщині, відкрито ме-
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моріальний музей Василя Симоненка. На його мо-
гилі в Черкасах 1967 року споруджено пам’ятник.

У 1955 році Василь Симоненко посмертно удо-
стоєний найвищої державної відзнаки – Шевчен-
ківської премії за збірки поезій та прози «Лебеді 
материнства», «У твоєму імені живу», «Народ мій 
завжди буде».

Василь Симоненко, – за словами І. Дзюби, − один 
із чільних представників українського шістдесятниц-
тва ХХ століття – навічно залишився в нашій пам’яті. 
Потужні енергетичні потоки Симоненкової лірики, 
стоячи в обороні українського Слова, живлять і всі 
наступні покоління українських поетів.

Феномен Василя Симоненка – а саме так можна 
визначити загальнонаціональне місце черкаського 
поета в українській поезії середини минулого століт-
тя – залишається феноменом навіть серед яскраво 
обдарованого грона столичних шістдесятників, се-
ред поетів, які не поступалися Василеві ані талан-
том, ані славою, однак не змогли заступити його 
спалаху на горизонті оновленого українського сус-
пільства тієї доби. Прикметним є й те, що після своєї 
ранньої смерті поет ще більше залишився у свідо-
мості й ментальності українського громадянства, на-
водячи страх на номенклатурну верхівку, яка завжди 
панічно боялася правдивого й чесного слова.

Феномен творчості Василя Симоненка, що з рока-
ми набуває ще більш глибинного й пророчого змісту, 
треба шукати і в його особистості, у відсутності кон-
флікту між талантом і чесністю, між громадянською 
позицією і його людськими якостями.

У 2010 році поезія Василя Симоненка зазвучала 
«живим» голосом − завдяки Національній радіоком-
панії України було видано аудіодиск «Лебеді мате-
ринства». До нього увійшли 17 записів авторського 
виконання поетом власних творів.

І хоча доля відміряла Симоненку вкрай мало часу, 
він вважається одним із найяскравіших шістдесятни-
ків, адже його поезії – згустки високого гуманізму –  
були своєрідною предтечею усього руху опору 
1960−1970-х років ХХ ст. Видання творів поета 
було заборонено впродовж п’ятнадцяти років. Лише  
у 1981 році, з інквізиторським редагуванням вийшли 
його «Лебеді материнства». А його поетичні шедев-
ри – «Ти знаєш, що ти людина», «Де зараз ви, кати 

мого народу?..», «Україні», «О земле з переора-
ним чолом» ходили у самвидаві, їх вивчали і знали 
напам’ять.

Ти знаєш, що ти – людина?

Ти знаєш про це чи ні?

Усмішка твоя – єдина,

Мука твоя – єдина,

Очі твої – одні.

Більше тебе не буде.

Завтра на цій землі

Інші ходитимуть люди,

Інші кохатимуть люди –

Добрі, ласкаві й злі.

Сьогодні усе для тебе –

Озера, гаї, степи.

І жити спішити треба,

Кохати спішити треба –

Гляди ж не проспи!

У поезії «Ти знаєш, що ти людина?» поет розкрив 
місію людини на землі: творити добро, жити за за-
конами моралі, поважати й цінувати неповторність 
людської особистості.

Василь Симоненко увійшов в українську літерату-
ру як видатний поет, борець за державний і культур-
ний суверенітет України, прагнув пробудити в душах 
ровесників національне самоусвідомлення й жагу до 
національного відродження, любові до України.

У вірші «Пам’яті Василя Симоненка» харківський 
поет Микола Побелян написав:

Я Симоненка

Переріс літами – 
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Яка несправедливість

На землі:

Пересічні

Миколи – 

Разом з нами,

А помирають

Віщі Василі.

З нагоди вшанування пам’яті Василя Андрійовича 
Симоненка у Черкасах діє літературно-меморіаль-
ний музей великого поета; Черкаська спеціалізована 
школа № 33 носить його ім’я; у 1965 році на громад-
ських засадах створено музей у рідному селі Симо-
ненка; ім’ям поета названі вулиці у багатьох містах 
України, в тому числі і у Львові одна із вулиць має 
ім’я Василя Андрійовича; у 2005 році  пам’ятник-по-
груддя було встановлено на його батьківщині в селі 
Біївці; 25 грудня 2008 року Національний банк Ук-
раїни випустив в обіг пам’ятну монету номіналом дві 
гривні, присвячену поету; 17 листопада 2010 року 
в Черкасах відкрито пам’ятник поетові, а 20 травня 
2015 року відбулися урочистості з нагоди відкриття 
погруддя Василю Симоненку біля КНУ імені Тараса 
Шевченка; поштова служба України 2015 року ви-
пустила ювілейну поштову марку на честь 80-річчя 
від дня народження поета.

Іменем Василя Симоненка названо п’ять премій: 
літературна премія «Берег надії» (1986–2013); літе-
ратурна премія НСПУ (1987–2010); Всеукраїнська 
літературна премія (2012); журналістська премія 
(2012); Лубенська районна літературно-мистецька 
премія (2000).

Відзначаючи 8 січня 2020 року 85-ту річницю від 
дня народження визначного українського поета, 
прозаїка, журналіста Василя Андрійовича Симонен-
ка, КЗЛОР «Львівський обласний центр народної 
творчості і культурно-освітньої роботи» рекомендує 
об’єднаним територіальним громадам та народ-
ним домам області провести заходи із вшанування 
пам’яті «лицаря нескореного покоління» В. Симо-
ненка: 

вечори пам’яті: «Україно! Ти – моя молитва», 
«Козацька кров пульсує і гуде», «Витязь невмирущої 
слави»; 

літературно-поетичні години: «Лебеді мате-
ринства», «Іду до вас із забуття воскреслий», «За-
дивлюсь у твої зіниці»;

поетичні вікторини: «Дивоцвіт його таланту», 
«Я воскрес, щоб знову з вами жити»;

конкурс пісень на слова В. Симоненка: «Можна 
все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки 
Батьківщину»;

флешмоб: «Читаємо Симоненка»;

книжкові виставки: «Символ національного про-
будження – Василь Симоненко»;

перегляди документальних фільмів: «Василь 
Симоненко. Тиша і грім», «Гра долі. Василь Симо-
ненко», «Рожеві лебеді материнства», «З матір’ю на 
самоті», «Я на світі такий один»;

прослуховування запису поезій Василя Симо-
ненка, які читає сам автор: «Лебеді материнства –  
Василь Симоненко»; «Живий голос Василя Симо-
ненка 1962–1963 рр.».

Рекомендуємо об’єднаним територіальним гро-
мадам і народним домам використати сценарії ма-
сових заходів, присвячених поету-шістдесятнику: 
«Козацька кров пульсує і гуде», «Животоки», 2005 р.  
№ 3−4; «Україно! Ти – моя молитва», «Українське 
відродження», випуск 7, 1995 р.

Людмила Антончик,

провідний методист з питань

національно-патріотичного виховання
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Серце, віддАНе людяМ
(сценарій, присвячений пам’яті українського поета, 

перекладача, державного діяча бориса ілліча олійника)

Н
а сцені Народного дому – символіка України.

В центрі – мультимедійний екран із світ-
линою Бориса Олійника.

На заднику сцени – напис: «Я тим уже боржник, 
що українець зроду... »

Ліворуч – двоє ведучих.

Праворуч – письмовий стіл із настільною лам-
пою, книгами, рукописами.

Ведучий: Згадуючи великих патріотів 
і класиків української літератури, які в різ-
ні часи вели наш народ до самобутності  
й державності, ми часто описуємо трагізм  
і жертовність, що випадали на їхню долю. 
Так склалось історично, що всяка національ-
на ідея, як і право її висловлювати, карали-
ся чи не в усі часи. І право називати себе 
українцем, як і спілкуватися рідною мовою, 
часто оберталося для цвіту нашої нації  
великим болем і стражданнями.

Ведуча: Та були й інші патріоти –  
неоднозначні постаті, талановиті митці, 
які вміли пристосуватися до влади, стати 
її частиною і при цьому жити з Україною  
в серці. Сьогоднішня розповідь присвячуєть-
ся саме такому громадському та політичному 
діячу – Борису Іллічу Олійнику. Ким він був  
насправді? Як обрав свій шлях і що зробив 
для Батьківщини?

Ведучий: Народився Борис Олійник  
22 жовтня 1935 року в с. Зачепилівка на Пол-
тавщині. Батько поета працював у районній 
газеті. А з початком війни, у 1941 pоці, він 
пішов на фронт. Родина евакуюватися не 
встигла, тож малий Борис сповна розділив 
долю тих, кого згодом було названо «дітьми 
війни». Розриви бомб, пожежі, смерті й го-
лод назавжди врізалися в дитячу пам’ять. Та 
в чистій душі дитини зростало почуття спіль-
ної віри в перемогу, прагнення до єднання  
й взаємодопомоги.  

Ведуча: У 1943 році Зачепилівка була 
звільнена, і хлопець разом з іншими дітьми 
зміг піти до школи. Але насправді його освіта 
почалася набагато раніше − відколи Борис 
навчився читати. Твори Тараса Шевченка, 
Івана Франка, Миколи Гоголя, Панаса Мир-
ного – все, що було в домі, було прочитане з 
великим захопленням.

Ведучий: Вперше вірш Бориса Олій-
ника друкується в районній газеті, коли він 
навчається у п’ятому класі школи. Відтоді 
життя хлопця дедалі тісніше стає пов’язане 
з трудовими буднями редакції, на замовлен-
ня якої він пише замальовки, нариси, літе-
ратурні сторінки. Від восьмого класу йому 
вже довіряють вичитувати матеріали, що го-
туються до друку. Так розпочалася трудова 
біографія Бориса Олійника.
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Ведуча: Обдарований юнак не ва-

гається у виборі фаху і у 1953 році вступає 
на факультет журналістики Київського уні-
верситету імені Т. Г. Шевченка. Навчання 
у вузі він поєднує з творчими відряджен-
нями на заводи і новобудови. Саме тоді,  
в середині 50-х років, ім’я Бориса Олійника 
з’являється на сторінках преси. А вже у 1957 
році на Всеукраїнському поетичному кон-
курсі Борис Олійник займає перше місце. 
Далі друкується в часописі «Дніпро». А 1958 
року розпочинає роботу в редакції газети 
«Молодь України», де працює кореспонден-
том, часто їздить у відрядження, зокрема на 
Лисичанський хімкомбінат. Про нього і про 
молоде місто Сєвєродонецьк друкує в газеті 
серію нарисів. 

Ведучий: Вже через рік (у 1959 році) 
видає документальну повість «За Сіверським 
Дінцем». Його вірші друкуються в респуб-
ліканській та всесоюзній пресі. У 1962 році 
виходить перша збірка поета «Б’ють у крицю 
ковалі». Після виходу другої збірки «Двадця-
тий вал» Борису Олійнику присуджено Рес-
публіканську літературну премію ім. Миколи 
Островського (1963 рік). У 1983 році за збір-
ки «Заклинання вогню», «Сива ластівка» та 
«У дзеркалі слова» поет отримав Державну 
премію імені Т. Г. Шевченка.

Ведуча: Як бачимо, Борис Олійник 
був одним із тих, хто щиро повірив у перебу-
довчі гасла останнього генсека Радянського 
Союзу Михайла Горбачова. Він упевнено 
влився в ряди комуністів і став частиною ши-
рокої плеяди радянських авторів. Пора його 
літературної діяльності припала на той час, 
коли в радянській поезії, прозі та драматургії 
формувався творчий пошук, обумовлений 
новими процесами в житті. Але у кожній своїй 
справі він ніколи не забував про Україну.

Ведучий: Ще у 1988 році на XIX конфе-
ренції КПРС у Москві Борис Олійник ствер-
джував про Голодомор в Україні 1933 року, 
«який позбавив життя мільйони українців». 
Закликав назвати поіменно тих, з чиєї вини 
сталася ця трагедія. Саме він запропону-
вав створити «Білу книгу» про чорні справи 
1932−1933 років. І вона була створена. Бо-
рис Олійник був одним з перших, хто підняв 
питання Голодомору на загальносоюзний, 
європейський, світовий рівень як голова 
Постійної делегації Верховної Ради України 
у Парламентській Асамблеї Ради Європи, а 
потім − як віце-президент Парламентської 
Асамблеї Ради Європи. 

Ведуча: Саме він зупинив будівниц-
тво промвузла у Каневі, що загрожувало 
усипальниці Т. Г. Шевченка. Ще у Верховній 
Раді УРСР виступив проти зведення моста 
через Хортицю, що й змусило урядовців від-
класти реалізацію свого наміру. Саме Олій-
ник вручив від імені інтелігенції України мар-
шалу Язову клопотання про звільнення від 
військово-політичного училища приміщень 
Києво-Могилянської академії. Маршал на-
клав позитивну резолюцію. А скількох «не-
угодних» радянській владі Борис Олійник 
порятував від в’язниці і бід?

Ведучий: У травні-червні 1986 року 
одним із перших побував у Чорнобилі, в зоні, 
звідки вів репортажі на ЦТ СРСР і України. 
Того ж року виступив зі статтею «Випробу-
вання Чорнобилем» в «Літературній газеті», 
де викрив злочинну бездіяльність влади. 

На сцену виходить читець, сідає за 
стіл, вмикає лампу і читає вірш.

Читець:

Крик Чорнобиля
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В цих лісах безборонно гасають вовки, 

наче рейнджери. 
Заблоковану зону обходить здаля навіть 
дощ.  
Лиш тутешні зозулі, що звуться «лічильники 
Гейгера», 
Не роки обіцяють, а числа рокованих доз.  
І шаманської ночі безокого, чорного місця,  
Коли землю, як в саван, загорне вологий 
туман, 
На задалених цвинтарях в небо обвуглене 
світяться 
Сизо-цинковим одсвітом горбики чорноби-
лян.  
Так оглухло і тоскно.  
І так одиноко-пустельно.  
Тільки раптом із ночі дитям заголосить 
сова.  
Тільки Діва Пречиста із профілем Ліни Кос-
тенко  
У простудженій церкві собою маля зігріва.  
Тільки тіні шістьох, спопелілих за всіх у чет-
вертім,  
Припадають до вікон, волають устами біди:  
 − Та озвітеся ж, люди! 
Якщо ви забули про мертвих,  
То живим постраждальцям подайте хоч ку-
холь води! 
Бо ніщо не забудеться: ані імення, ні дати.  
Ми − не тіні. Ми − душі, віднині вовік молоді. 
І коли небеса возвістують годину відплати, 
Ми посвідчимо вашу байдужість на Страш-
нім Суді!

Ведуча:  Упродовж наступних деся-
тиріч поет працює в редакціях республікан-
ських газет і журналів, в керівному апараті 
Спілки письменників України. Стає заступни-
ком головного редактора журналу «Дніпро» 
і старшим редактором однойменного видав-
ництва. 15 років працював на посаді секре-
таря Спілки письменників. Був віце-головою 
Палати Національностей Верховної Ради 

СРСР. Двічі обирався депутатом Верховної 
Ради СРСР. У незалежній Україні проходив  
у парламент чотири рази. 2005 року йому було 
присвоєне звання Героя України (до 70-річчя 
від дня народження). 2009 року президент 
України Віктор Ющенко нагородив Бориса 
Олійника орденом Свободи. Борис Олійник −  
почесний академік Академії наук. З 2010 
року був призначений головою Комітету з 
Національної премії України імені Тараса 
Шевченка. 2012 року кандидатуру Олійника 
висували на здобуття Нобелівської премії 
з літератури. Його твори перекладені поль-
ською, російською, чеською, словацькою, 
сербською, румунською, італійською та ін-
шими мовами. 

Ведучий: Борис Олійник належав до 
покоління шістдесятників. Після ХХ з’їзду 
КПРС, що розбудив країну зі сну, йому, двад-
цятиоднорічному юнакові здавалося, що дух 
свободи запанував у радянському суспіль- 
стві. Борис Олійник стає членом ЦК Компартії 
України. Дмитро Дроздовський, критик, лі-
тературознавець, перекладач і письменник, 
згадуючи про Бориса Ілліча, називав його 
«Дон Кіхотом української поезії», «христия-
нино-комуністом» і нещадним викривачем 
сучасного комунізму злочинного ґатунку. 
Комуністична ідеологія взяла дуже багато 
від християнства. Борис Олійник бачив іде-
али, які випромінюють світло, проте не хотів 
приймати в душу те зло, яке чинили мирські 
прибічники комуністичного устрою. Комунізм 
у своїй суті був антинаціональним і анти-
людським. Тож воювати з системою Борис 
Олійник почав значно раніше, аніж це ста-
ло «модним». Але на відміну від багатьох, 
із здобуттям незалежності він не здав свого 
комуністичного партквитка. 

Ведуча: У творах Бориса Олійника 
наполегливо утверджується думка про внут-
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рішній гарт людини, очищення душі життє-
дайною правдою, необхідність суворої від-
повідальності за похибки. Поетика Бориса 
Олійника сформована під впливом творчості 
Тараса Шевченка, Івана Франка, видатних 
радянських майстрів Павла Тичини і Андрія 
Малишка, прогресивних зарубіжних поетів. 
Філософські роздуми про найголовніші проб-
леми сучасності засвідчують відповідаль-
ність поета перед сучасниками й нащадками.

Ведучий: Значну частину своєї твор-
чості Борис Олійник присвятив темі матері. 
Цей образ видається близьким усім чита-
чам. Нас не залишає байдужими те почуття 
щирої синівської любові та вдячності, яким 
сповнює автор свої поезії. Мати в поезії Бо-
риса Олійника − це втілення узагальненого 
образу усіх матерів. Для нього мати була 
найріднішою і найдорожчою людиною на 
землі, він цінував її і слухав її мудрі поради. 
Поезії про матір дуже ліричні, ніжні, зворуш-
ливі, наповнені синівською любов’ю. Тому 
багато творів поета покладені на музику. 
Один із них − вірш «Пісня про матір» є ніби 
гімном матері-трудівниці.

На мультимедійному екрані транслюється 
відео з каналу YouTube. 

У виконанні Міли Нітіч звучить «Пісня про 
матір» (слова Бориса Олійника).

Читець: 

Найкраще про свій вірш і його глибинний зміст ска-
зав сам Борис Олійник: «...йдеться про найдорож-
чу людину, і якась орнаментовка вірша, вишукана 
форма не пасує до розмови з матір’ю, усе мусить 
іти відкритим текстом, чесно, чисто, ніби гово-

риш із самим собою. Звичайно, я маю на увазі і всіх 
наших сусідок, оскільки моя мати належить до по-
коління, яке винесло на своїх плечах війну, що ви-
пала на самий розквіт їхнього життя, молодості. 
Вони втратили чоловіків, але в найважчих умовах 
виховали дітей, навчили їх чесно жити. І, на жаль, 
рано пішли за вічну межу. Про це ще мало сказано 
і, певен, тут є над чим помислити. Ця тема дає 
можливість виходити на найскладніші філософські 
вузли, адже мати − хранителька родинного вогню, 
сім’ї, що, зрештою, складає основу держави. Ми 
маємо передати своїм дітям усе про їхніх бабусь 
та дідів не просто як пам’ять, а як морально-етич-
ну категорію, аби нащадки ставилися до життя, 
як їхні предтечі. Себто, щоб були не просто спо-
живачами, а творцями, брали на себе відповідаль-
ність за світ. Отак прожила моя мати, про це я й 
хотів сказати». 

На екрані транслюється відео з каналу 
YouTube.

У виконанні Ніни та Антоніни Матвієнко зву-
чить пісня «Мамо, вечір догора» (музика Ігоря 
Поклада, слова Дмитра Павличка).

Ведуча: Борис Олійник ввів в ук-
раїнську поезію живу народну мову. Його по-
езіям властиве дивовижне мовне багатство. 
В добу видатних науково-технічних відкрит-
тів Олійник переносив наголос на конкретику 
буднів, на непоказний щоденний труд хлібо-
роба і вченого, сталевара, лікаря, вчителя 
і разом з тим − в іронічно-сатиричному тоні 
осуджував «громадянина планети Земля», 
позбавленого чуття Батьківщини. 

Читець:

           Де найкраще місце на землі

Де зелені хмари яворів 
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Заступили неба синій став, 
На стежині сонце я зустрів, 
Привітав його і запитав: 
− Всі народи бачиш ти з висот, 
Всі долини і гірські шпилі. 
Де ж найбільший на землі народ? 
Де ж найкраще місце на землі? − 
Сонце усміхнулося здаля: 
 − Правда, все я бачу з висоти. 
Всі народи рівні. А земля 
Там найкраща, де вродився ти! 
Виростай, дитино, й пам’ятай: 
Батьківщина − то найкращий край!

Ведучий: Багато хто не сприймав при-
належності Бориса Олійника до комуністич-
ної партії. Роман Іваничук у своїх щоденни-
ках (2016 рік) звертається до Бориса Ілліча, 
осуджуючи його: «…сягав обома руками за 
марними принадами нагород, звань, посадо-
вих крісел – і схибив, спокушений облудним 
блиском тимчасової слави…. так безна-
дійно захряс у ренегатстві. У тяжкі часи 
брежнєвського безпросвіття ви удвох з 
Юрієм Мушкетиком мали мужність 1967 
року надрукувати в журналі «Дніпро» мою 
«Спрагу», за що тяжко потерпіли і не кая-
лися; ти сміливо виголошував палку промо-
ву на могилі Володимира Підпалого, за що 
тебе цькували кагебісти; а скільки вечорів  
і ночей ми провели з тобою у моїй і твоїй ха-
тах, тихо розмовляючи про незалежність 
України і присягаючись віддати своє жит-
тя за неї… А нині ти прагнеш реанімувати 
злочинну комуністичну партію, яка знищи-
ла мільйони українських життів і душ, лож-
но мовлячи, що борешся за Україну. І не хо-
чеш бачити, і очі заплющуєш на очевидне: 
Україна зможе стати вільною тільки тоді, 
коли назавше скине із себе пута більшови-
цької ідеології, яка брехнею і підступом без-
упинно, немов шашіль, руйнує у людині те, 
що робить її людиною, − особистість».

Ведуча: Така неоднозначність у став-
ленні до поета супроводжує його і донині. 
Борису Олійнику дорікають тим, що тоді, 
коли його побратими гинули у таборах, по-
невірялися на найтяжчих роботах без права 
друкуватися, він сидів у добробуті та пошані 
у високих кабінетах. У той час як вони були 
гнані, йому давали нагороди і почесні відзна-
ки… Та чи справедливі ці закиди?

Наталія Дзюбенко-Мейс – письменни-
ця і журналістка згадує про нього так: 
«Говорячи про не літературного, а реаль-
ного Бориса Олійника, щоразу неодмінно 
ставлять на карб його за довгу приналеж-
ність до комуністичної партії в часи, коли 
чимало колишніх партійних функціонерів 
блискавично перефарбувалися, миттєво  
і спритно почали будувати новітню кар’єру 
під новими вивісками, новими гаслами та 
старими методами. Ніколи не повірю, що 
Борису Олійнику була бодай чимось дорога 
громіздка і людоїдська компартійна маши-
на, радше за все він не хотів марширувати 
в колонах новітніх патріотів-корупціонерів. 
Він не звик бодай під когось лаштувати свої 
кроки. В цьому також я вбачаю своєрідний 
бунт чесної людини проти пристосуванців 
і пристосуванства».

Ведучий: Дмитро Стус (син Василя 
Стуса) − письменник, літературознавець, 
генеральний директор Національного му-
зею Тараса Шевченка, кандидат філологіч-
них наук згадував про Бориса Олійника так: 
«Мені пощастило в житті – у мене є кілька 
старших вчителів, людей, думка яких для 
мене є своєрідним камертоном. Такою лю-
диною завжди був для мене й Борис Олійник. 
Борис Ілліч незалежно від своєї іпостасі, чи 
то як керівник парторганізації Спілки пись-
менників, чи то як заступник голови Ради 
Національностей Верховної Ради СРСР, 
завжди залишався порядною людиною. На-
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скільки мені відомо, завдяки йому кілька де-
сятків людей були врятовані від «посадки». 
Багатьом письменникам Борис Олійник до-
поміг «вибити» житло. Сам він цим ніколи 
не хвалиться. Коли спонсори, які пообіцяли 
профінансувати вихід диску «Живий голос 
Василя Стуса», відмовились від власних 
слів, своє плече підставив саме Борис Олій-
ник. Пам’ятаю, як розповів йому про це, а 
він каже: «Ой, Дмитре, мені це так знайо-
мо. Ось я отримав депутатську зарплату − 
бери». Борис Олійник абсолютно відкритий 
до світу. Не можна сказати, що він ніколи 
не помилявся, але за його помилки я люблю 
його навіть більше, ніж за правильні вчинки. 
За жодних обставин він не кидав камінням  
у спину, ніколи не засуджував історію − за-
вжди намагався її зрозуміти. У всіх непрос-
тих ситуаціях, в які ставила його доля, він 
залишався людиною». 

Ведуча:  Спогадами про Бориса Олій-
ника поділилася і Марія Краснюк − дирек-
тор Зачепилівської школи: «Був дуже скром-
ною людиною. Довго опирався, коли школі 
давали його ім’я. Ледь переконали. Рідне 
село дуже любив. Завжди проїздив повз 
футбольне поле, згадував, як у молодості 
грав за сільську команду. Також обов’язково 
відвідував могили матері Марфи та баби 
Химки. Саме від неї взяв поетичний та-
лант. Вона гарно римувала».

Олександра Соляник, подруга дитинства, 
згадувала про нього так: «Ми жили на од-
ній вулиці. Він не був схожий на місцевих 
хлопців-розбишак. Ніколи не чули від нього 
лайки, не бачили бійок. Завжди виважений, з 
правильними думками».

Ведучий: Таким запам’ятали його 
близькі – справжнім, щирим, скромним. Саме 
цими поняттями – любові до країни і любові 

до Бога була проникнута його творчість. Так, 
Борис Олійник прожив життя із вірою у ко-
муністичні гасла, але в цих гаслах він бачив 
щось своє, інше. Він хотів рівності прав і сво-
бод на своїй землі, хотів торжества правди  
і в силу своїх можливостей намагався втілю-
вати ці ідеї в життя. Будучи частиною «си-
стеми», він «підкопував» її зсередини – зму-
шував визнавати історичні трагедії українців, 
такі як геноцид. Вимагав розкривати правду  
і вміло боровся із «системою» її ж методами.

Читець:  Чи зміг би він зробити так 
багато, якби поклав своє життя разом із ін-
шими? Чи маємо ми право вважати його 
зрадником? – Очевидно – ні! Отак в одному 
зі своїх віршів Борис Олійник говорить про 
зраду:                                   

А зрадник завше продає когось. 
Вірніш, когось він просто перепродує 
Комусь, щоб за навар купить когось 
На перепродаж. 
Бо платить собою 
Він не спроможний вже з причини тої, 
Що сам в собі самому не існує. 
Але мене дивують покупці: 
Невже так важко, зрештою, збагнути, 
Що в мить, як продають тобі когось, 
Тебе ж самого, йолопе, 
купують… 
На перепродаж?!

Ведуча: Тож попри всю на перший 
погляд неоднозначність його постаті, саме 
в його поезії вчувається отой істинний ук-
раїнський поетичний ген, нерв − іронічний, 
з родзинками гумору, полтавською лукавин-
кою, споконвічною правдою філософа і сіяча:

Я все вам прощу, побратими 

і недруги вчені, –
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Хай доля врожайного вам 

надарує дощу!

Але не прощу і пилинки

на образ Шевченка

І зламану гілку калини повік 

не прощу!

Ведучий: 30 квітня 2017 року після 
тривалої і важкої хвороби на 82-му році жит-
тя Борис Олійник відійшов у вічність. Після 
відспівування у Свято-Успенському соборі 
похований на Байковому кладовищі у Києві.

У творчому доробку поета залишилося по-
над пів сотні пісень у співавторстві з найві-
домішими композиторами країни. Залишена 
нам у спадок пісенна класика – це зразок 
справжнього українського мелодійного слова.

Читець: «Романтиком я був і ли-
шаюся досі. Бо вважаю, що той, хто 
зраджує своїм небесним ідеалам, стає аб-
солютним обивателем, навіть в літера-
турі. Не знаю, чи вдалося мені зберегти 
літературну планку. Принаймні все життя 
я намагався її не опускати. Без романтики 
все засохне. Пересохнуть усі джерела, які 
поять нашу духовну річку».

На екрані демонструються світлини Бориса 
Олійника.

У виконанні Дмитра Гнатюка звучить у запи-
су пісня «Забіліли сніги»

(муз. О. Білаша, сл. Б. Олійника).

Ведуча: Все своє життя Борис Ілліч 
Олійник присвятив творчій праці та громад-

ській діяльності. З трепетом писав про Ук-

раїну і її матерів, вливав в серця розуміння 

материнського подвигу і любові, оповіщав 

справжні загальнолюдські цінності, які зву-

чатимуть однаково усіма мовами світу.

Посіяла людям 

літа свої, літечка житом,

Прибрала планету,

послала стежкам споришу.

Навчила дітей,

як на світі по совісті жити,

Зітхнула полегко – 

і тихо пішла за межу.

Пам’ятаймо Бориса Олійника – вірного 

сина Матері-України, який завжди оберігав її 

у своєму серці.

Наталія Ярка,

провідний методист по роботі  

з молоддю, любительських об’єднань  

та клубів за інтересами
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яроСлАвА СтецьКо – ЖіНКА-легеНдА
(сценарій вечора-пам’яті з нагоди 100-річчя від дня народження

члена оуН, Союзу української молоді, Антибільшовицького блоку народів, 
співорганізатора червоного хреста уПА, співзасновниці європейської ради за свободу, 
першого лідера Партії Конгресу українських націоналістів, депутата верховної ради 

другого, третього та четвертого скликань, політика ярослави Стецько)

оформлення сцени: державна символіка, 
мультимедійний екран, портрет Ярослави 
Стецько, дати її життя «1920−2003».

У заході беруть участь ведучі, читці, учасники 
художньої самодіяльності.

Під час розповіді ведучих на екрані демонстру-
ються світлини громадської діячки, політика Ярос-
лави Йосипівни Стецько (Ганни Музики).

Музичне оформлення: протягом заходу звучать 
патріотичні повстанські мелодії.

У виконанні хорового колективу звучить 
гімн ОУН «Зродились ми великої години».

Читець: Ярослава – ти наша слава,

Наша гордість, наша любов.

Національна ідея для тебе

Була вища всіх інших вимог.

На першому місці у серці твоїм – Україна.

Куди б не поїхала – завжди думками ти тут.

Ти – Ганна Музика, котру шанувала родина,

А Слава Стецько – та, котру впізнавав цілий світ.

Чужоземними мовами ти багатьма володіла,

А світу, мов скарб, відкривала свою.

Так багато в еміграції робила,

І з таким як і ти патріотом створила сім’ю. 

Ви не думали про особисте, про затишне щастя.

Лиш завжди Україна на першому місці була.

Строга міс елегантність нарешті  
отримала паспорт.

Український! Омріяний! Та невдовзі  
покликав вже Бог…

Ти у наших серцях, як колись у твоїм Україна!

Відданості й віри у краще – зразок!

Ти була знана у цілому світі,

Незалежність і єдність наближував кожен твій крок!

           (Оксана Бондар «Ярославі Стецько»)

Ведуча: Її називали найзапеклішим 
ворогом Радянського Союзу, а ще головною 
бандерівкою, представником «ку-клукс-кла-
ну». Але коли вона виходила до громади, 
то люди вигукували: «Слава!», «Слава!»,  
«Слава…»



СЦЕНАРІЇ

2019, № 3-4 (84-85)
культурно-просвітницький вісник

110
Ведучий: Цю жінку ненавиділи ра-

дянські спецслужби, проте любили українці. 
Ярослава Стецько, справжнє ім’я якої Ганна 
Музика, назавжди залишиться однією з ве-
личних постатей новітньої української історії. 
Вона була однією із тих жінок, які пліч-о-пліч 
зі своїм чоловіком поклали життя на вівтар 
боротьби.

Ведуча: 14 травня 2020 року відзна-
чатимемо сторіччя від дня народження ві-
домого українського політика, громадського 
діяча Ярослави Йосипівни Стецько.

Ведучий: Славою називав свого часу 
молоду революціонерку Ганну Музику її май-
бутній чоловік Ярослав Стецько, який був 
правою рукою провідника ОУН Степана Бан-
дери. «Справа політики – це справа всього 
життя без решти», − ці слова чоловіка, оунів-
ця, стали для Слави Стецько гаслом на все 
життя.

Ведуча: Член ОУН, Союзу української 
молоді, Антибільшовицького блоку народів, 
засновниця Червоного Хреста Української 
повстанської армії, співзасновниця Європей-
ської ради за свободу. Це лише найяскравіші 
сторінки з еміграційної діяльності Ярослави 
Стецько.

Читець: О, українки срібнокосі, −
 ви перейшли пекельний гарт,
 а світ чомусь не знає досі,
 що кожна з вас, як Жанна Дарк.

 Так, ви горіли воскресали, −
 Рвались жарптицями з вогню, −
 Кров’ю історію писали, −
 Люд підіймали на борню.

 І повнились повстанські лави, −
 йшли сотні в бій, ішли полки…
 Наталі, Галі, Ярослави, −
 Йшли героїні, ви – жінки!
     

(Марія Хоросницька «Українки срібнокосі»)

Ведучий: Після повернення вже в не-
залежну Україну на початку 90-х років Ярос-
лава Йосипівна стає однією із засновниць 
Конгресу українських націоналістів. Згодом її 
обирають до Верховної Ради України.

Ведуча: Колишній дисидент, громад-
ський діяч Левко Лук’яненко розповідав, як 
познайомився з Ярославою Стецько у 1989 
році. «Наша перша розмова тривала чотири 
години. Вже під час цієї зустрічі я зрозумів, 
що Слава – людина незвичайна», −  відзна-
чив Лук’яненко.

Ведучий: Впевненою, переконливою, 
виваженою запам’яталась Ярослава Стець-
ко й Ігореві Юхновському. «Вона ніколи не 
говорила багато, багато не сперечалася, 
але всі знали, що вона скаже», − пригадував 
пан Ігор.

Ведуча: «Феномен Слави Стецько 
полягає у тому, що ця жінка-політик була 
прапором об’єднання нації від Півдня до 
Півночі, від Сходу до Заходу. Великий не-
долік, що сьогодні в нашому політикумі не 
культивується об’єднавча хвиля, а політиків 
такої ваги, освіченості, культури, як Слава 
Стецько, днем з вогнем не знайдеш», − від-
значив Ігор Швець, який з 1991 до 1996 року 
керував референтурою з робітничих питань 
та соціальної політики Головного проводу 
Конгресу українських націоналістів і добре 
знав пані Ярославу.

Ведучий: Характеризуючи Ярославу 
Стецько, її соратник Сергій Жижко зазначив: 
«Слава Стецько не була ідеологом, теоре-
тиком, аналітиком чи політологом, але вона 
була природженим, дуже діяльним політи-
ком. Політиком високого класу. Жаль, що 
українська держава мало використала її 
потенціал. Вона не завжди казала, як і що 
треба робити, думка проводу вироблялася 
колегіально. Але вона точно знала, чого не 
треба робити, і принципово й категорично 
ніколи не робила негативу».

Демонструється відеофільм  
«Обличчя України. Ярослава Стецько».

Звучить пісня «Ми українці»
(музика Михайла Золотухи,  

слова Зеновія-Тараса Масного).
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Від таврійських степів 

До карпатських лісів, 
І од бистрої Тиси до Дону, 
Нас усіх окриля українська земля, 
Не дамо її знищить нікому!

Приспів: 
Тож її берегти 
Маю я, маєш ти, – 
Ми великий народ і єдиний, 
І на Захід і Схід 
Годі вже нас ділить – 
Ми усі є дітьми України.

 
Досить скиглить й мовчать, 
У світах десь шукать 
Дітям долі і хліба чужого.

Будьмо разом в біді, і московській орді

Не дозволим топтати святого.

Приспів. 
 
Піднімаймось на прю 
За свободу свою, 
Всім народом, а не поодинці, 
Щоб наш голос гримів, щоб весь світ зро-
зумів: 
Нас мільйони і ми Українці!

Приспів.

Ведуча: Ярослава Стецько – жін-
ка легенда, яка усе своє життя присвятила 
боротьбі за незалежність власного народу. 
Народилася вона 14 травня 1920 року в селі 
Романівка на Тернопільщині в багатодітній 
родині Йосипа Музики. Батьки дали доньці 
ім’я Ганна. Це вже згодом вона візьме пріз-
вище чоловіка та, змінивши ім’я, стане відо-
мою як Слава Стецько.

Ведучий: Батьки Ганни були україн-
ськими патріотами, старший брат – членом 
ОУН. З дитинства прищеплювали їй любов 
до України та дух спротиву несправедли-
вості та приниження з боку поляків.

Ведуча: Вперше конфлікт на націо-
нальному ґрунті виник у Ганни під час нав-

чання у шостому класі Теребовлянської на-
родної школи.

Ведучий: «Наставницею в класі була 
полька. Їй не подобалося, що я розмовляю 
українською. Одного разу вона ударила 
мене лінійкою по руці: «Мув по-польску!» Це 
мене страшенно образило. Я гостро відчула, 
що – українка. І що нас гноблять. У мене все 
збунтувалося», − згадувала Ганна Музика.

Читець: Люблю тебе, о краю мій,

  Що й словом не сказати.

  За тебе, рідний, дорогий,

  Готова я життя віддати.

  Ця Богом вибрана земля

  Вже стільки натерпілась.

  Та вірю я, що прийде час,

  І встане Україна.

Вона підніметься з колін,

І виростуть їй крила.

І полетить в далекий світ

І мова, й пісня солов’їна.

   (Оксана Зарицька «Україні»)

Ведучий: Навчання давалося Ганні 
легко. Вона мала високі оцінки. Дуже добре  
знала латину, історію, математику. Після 
закінчення школи вступила до Теребовлян- 
ської гімназії, де теж навчалася на «відмін-
но» і стала організатором культурологічного 
українського гуртка.

Ведуча: Навчання та підпільна ро-
бота були для дівчини первинними, але з 
часом довелося вибирати, і від 1938 року 
Ганна надає перевагу підпільним справам  
й очолює жіночу мережу Юнацтва ОУН.
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Ведучий: В одному зі своїх інтерв’ю 

вона згадує: «Мені подобалось вчитись, але 
на перше місце я поставила не науку, а на-
ціональну ідею. Ми організовували різні гурт-
ки, зустрічі і таким чином знаходили тих, хто 
здатний боротися з більшовиками, а згодом  
і з німцями».

Ведуча: Свій шлях Ганна Музика по-
чинала на освітянській ниві. Як розповідають 
її колишні учні, вона була не лише хорошим 
педагогом, а й надзвичайно турботливою 
людиною. «Люди тоді жили дуже бідно, діти 
часто приходили до школи голодні і босі. Та 
вона, коли таке бачила, спочатку забирала 
дитину до сусідньої кімнати, відігрівала, пої-
ла чаєм, годувала, а тільки потім урок почи-
нала», − згадували вихованці.

Ведучий: У школі, в селі Юшківці Жи-
дачівського району, Ганна не лише вчителю-
вала, а й таємно працювала в маленькому 
підвальчику, де була влаштована друкарня.

Ведуча: Підпільну літературу розпов-
сюджувала по всьому районі. Починалася 
вона такими рядками: «Я, воїн УПА, взявши 
в руки зброю, урочисто клянуся своєю честю 
і совістю перед Великим Народом Україн-
ським, перед Святою Землею Українською, 
перед пролитою кров’ю всіх найкращих синів 
України…»

Читець: В тім краю, де все співає 
вранці,

 І шумлять зеленії ліси,

 За Вкраїну билися повстанці –

 Прометеї волі і краси.

 Боронили землю від фашистів,

 Від поляків і від більшовиків,

 Щоб ніколи у селі і в місті

 Не затих народу вільний спів.

 Прийде час – нащадки їх прославлять,

 Й полетять пісні, як журавлі.

 Збережемо, браття, світлу пам’ять

 Про героїв нашої землі.

  (Ігор Калиниченко  
«Пам’яті українських повстанців»)

Ведучий: Восени 1941 року Ганна Му-
зика приїздить до Львова та вступає до полі-
технічного інституту. Паралельно із навчан-
ням займалася справами ОУН – поширюва-
ла листівки українських націоналістів, за що 
в 1943 році була заарештована німцями.

Ведуча: З тюрми Ганні вдалося вий-
ти через вісім місяців. Після звільнення Про-
від ОУН восени 1944 року відправив її за 
кордон: спочатку до Відня, потім у Баварію, 
Мюнхен.

Ведучий: Тим часом у концтаборі За-
кенгаузен у бункері смерті сидів її майбутній 
чоловік Ярослав Стецько. Німці заарешту-
вали його за відмову відкликати Акт віднов-
лення Української Держави. Коли Ярослав 
Стецько утікав з-під нагляду гестапо, його 
було поранено.

Ведуча: Саме Ганна Музика очолю-
вала мобільну групу, яка викрала поранено-
го Ярослава Стецька із госпіталю з-під аре-
шту. Дивом подолавши дві тисячі кілометрів, 
Ярослава Стецька доправили до Мюнхена. 
Під час цієї подорожі Ганна Музика стала 
Славою, між обома зародилось кохання.

Ведучий: У 1946 році молоді люди од-
ружилися. Дітей не мали. Все своє подальше 
життя Слава перебувала поряд із чоловіком, 
допомагала йому в усіх починаннях і була 
відданою спільній справі.

Учасниця драматичного гуртка у ролі 
Слави Стецько:

 «Я розумію, що для жінки найголовніше – 
виховувати дітей, бути доброю матір’ю і дружиною. 
Але я не жалкую, що моє життя склалось інакше. 
Мій чоловік очолював Антибільшовицький блок, до 
якого входили представники поневолених народів: 
українці, болгари, румуни, словаки, поляки, серби, 
хорвати. Ми розбудовували свої представництва по 
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всьому світу. Виконуючи завдання ОУН, я об’їздила 
близько 100 країн. Побувала в Африці, Азії, Ав-
стралії, Північній, Південній та Центральній Америці, 
Європі. Особисто знала багатьох відомих політиків: 
американських президентів – Рейгана, Буша, Ніксо-
на, англійського прем’єра Макміллана, канадського 
прем’єра Дифенбейкера, австралійського прем’єра 
Гордона, китайського президента Чан Кайші».

Ведучий: У сімейному житті Стецьків 
завжди панувала взаємоповага та взаємо-
розуміння. Слава вважала, що жінка має 
залишатися за будь-яких ситуацій жінкою –  
модно одягатися, готувати смачні страви  
й оберігати сімейний затишок.

Ведуча: Життя молодого подружжя 
українських патріотів в еміграції було нелег-
ким. Через свою життєву позицію постійно 
перебували під наглядом радянських спец-
служб, які шукали слушної нагоди для їх 
ліквідації.

Ведучий: У Мюнхені Ярослав і Ярос-
лава входили до кола найближчих друзів  
і соратників Степана Бандери.

На суді над агентом КДБ Сташинським –  
убивцею Степана Бандери – вони дізналися, 
що наступною жертвою Сташинського мав 
стати саме Ярослав Стецько – уже навіть 
ключі від їхньої квартири були підібрані.

Ведуча: Зі слів Слави, вони багато 
разів змінювали місце проживання і жодного 
разу не реєстрували своє помешкання, по-
стійно жили під іншими прізвищами, ніколи не 
говорили, куди їдуть, з ким зустрічаються.  
У них був принцип: про свої справи гово-
рити не з тими, кого знаєш, а з тими, кому 
довіряєш. Можливо, тому і вдалося їм уник-
нути найгіршого.

Ведучий: Ні Ярослав, ні Слава Стець-
ко до кінця життя так і не взяли собі під-
данство жодної країни. Вони прагнули бути 
громадянами незалежної України. «Я можу 
одержати громадянство тільки там, де наро-
дилася», − говорила Ярослава Стецько.

Ведуча: Яскрава громадська діячка, 
політик, яка змушена була емігрувати за 
кордон, до кінця життя зоставалася вірною 

своїй Україні. «Я вірю в Українську націю» −  
життєве кредо Ярослави Стецько. «Як я 
люблю цю Україну!» − щоразу говорила 
Слава Стецько, коли їхала з Борисполя до 
Києва. «Кращої країни у світі, − а я об’їздила 
багато, але з такими краєвидами, горами, з 
такою землею – немає ніде».

Читець: …Буває, часом сліпну від 
краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, −

Оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори

усе моє, все зветься Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори…

  (Ліна Костенко  
«Усе моє, все зветься Україна»)

Читець 2: Я закоханий палко, без міри

У небачену вроду твою.

Все, що в серці натхненне і щире,

Я тобі віддаю.

Ти дала мені радісну вдачу,

Кров гарячу пустила до жил.

Я без тебе нічого не значу,

Ніби птиця без крил.

Кожну хвилю у кожну днину

Гріє душу твоє ім’я,

Ненаглядна, горда, єдина,

Україно моя.

  (Василь Симоненко  
«Я закоханий палко, без міри»)
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Ведучий: Характеризуючи людські 

якості Ярослави Стецько, сучасники зазна-
чали, що вона була вольовою жінкою, уміла 
володіти емоціями, не приймала поспіш- 
них рішень. У всьому любила порядок.  
В інтерв’ю журналістці Ванді Ковальській до-
волі ретельно описала свій розпорядок дня 
народного депутата. «Встаю о 6.30. Роблю 
«руханку». Купаюсь у ванні. П’ю каву. Їм вів-
сянку і йду до Верховної Ради. Якщо немає 
засідання комісії, то пополудні їду до себе до 
Конгресу українських націоналістів. Години 
півтори працюю. Потім знову – до Верховної 
Ради. О 18 годині знову повертаюся сюди, 
приймаю людей, займаюся партійними спра-
вами. Працюю до 9−10 вечора. І нарешті, − 
додому. Слухаю новини. Трохи читаю пресу. 
Лягаю в ліжко й за одну хвилину засинаю, як 
дитина».

Ведуча:  Слава Стецько вільно во-
лоділа вісьмома мовами: англійською, поль-
ською, німецькою, французькою, іспанською, 
італійською, словацькою та білоруською. А 
от російську мову демонстративно не вивча-
ла і не застосовувала. Завжди на звернення 
до себе російською мовою відповідала: «Я 
російської не розумію».

Ведучий: Цікаву історію з небажанням 
слухати і розмовляти мовою «північного сусі-
да», пов’язану з депутатством Слави Стець-
ко, розповів її колега, депутат Володимир 
Яворівський: «На пульті кожного депутата 
є можливість перемикати різні мови. Хтось 
виступав з іноземців, і там був переклад 
російською й українською. Вона слухала це 
через навушники. Я взяв і жартома пере-
мкнув на російську мову. Вона в цю мить на-
сторожилася, прислухалася і тоді зриває цей 
навушник із вуха і питає: “Пане Володимире! 
Що то є?! До чого то вже дожилися!” –  і ки-
нула цей навушник». 

Ведуча: У парламенті Славу Стецько 
поважали навіть запеклі ідеологічні супро-
тивники – комуністи. Вона змогла з прибічни-
ці виключно революційних дій стати на шлях 
цивілізованого парламентаризму. І ніколи не 

лукавила щодо головного – відданості Ук-
раїні.

Ведучий: Слава Стецько – приклад 
справжньої жінки, гідної доньки України, ли-
царки духу та віри. Вона до останнього була 
трудоголіком, за часів депутатства ніколи не 
брала відпустки. В усьому відчувалася май-
же військова виправка – горда постава, аку-
ратна зачіска, бездоганний макіяж.

Ведуча: Можна сказати, що їй пота-
ланило. Пройти через надзвичайно важку 
епоху живою й майже неушкодженою. До-
жити до української незалежності й відійти 
у світлу вічність, не ставши свідком нової 
війни, на якій українцям знову доводиться 
проливати кров і віддавати життя за неза-
лежність Батьківщини.

Ведучий: Слава Стецько відійшла  
у вічність 12 березня 2003 року в Мюнхені. 
Вона мала хворе серце, і лікарі наполягали 
на операції, але «пацієнтка відмовилася від 
оперативного втручання через невідкладні 
справи на Батьківщині» − таким був останній 
запис у її медичній книжці… 

Подвижницю боротьби за незалежність 
поховали на Байковому цвинтарі.

Ведуча: «Ярослава Стецько вибрала 
для себе долю пшеничного зерна, яке кида-
ють у землю і воно завмирає, щоб потім при-
нести плід. Життя таких славних людей, як 
Ярослава – це насіння нових Героїв – і Не-
бесної Сотні, і тих воїнів, які зараз відстою-
ють незалежність держави на Сході. Маємо 
свято берегти її заповіт. Приклад її подвиж-
ницького життя кличе нас.

У чому таємниця готовності віддати своє 
життя за державу? Це глибока віра – в Бога 
і в Україну. Це давало поколінню сили, і це є 
прикладом для нас», − зазначив отець Тома 
під час панахиди на могилі Слави Стецько.

Читець: Моя земля − благо-
словенний край, − 
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Дарований з небесного престолу. 
Молюся, Боже, вірності подай, 
Щоб цій землі не зрадити ніколи.

 
Навчи, Господи, сумління берегти, 
Щоб душу не продати за півцарства, 
Молися: кожне серце захисти 
Від заздрості, від фальші та лукав-
ства. 
 
Прости, Всевишній, наших ворогів, 
Прости, бо не судилось їм пізнати 
Любові до землі своїх батьків, 
До отчої стежини коло хати.

 
В молитві щирій обіймаю світ, 
Як небо обіймає ясні зорі, 
Даруй моїй країні мирних літ, 
Даруй моїй країні щастя-долі!

     
(Анна Бінцеровська «Молитва»)

Хор виконує  
«Молитву за Україну»  
(музика М. Лисенка,  
слова О. Кониського).

З анкети Ярослави Стецько:

 − Що вважаєте своїм головним політич-
ним досягненням? 
 
 − Відкриття роботи Верховної Ради Ук-
раїни. 
 
 − Яка, на Вашу думку, головна політична 
невдача? 
 
 − Завелика фракція комуністів у ВР. 
 
 − Що для Вас є найбільшим нещастям? 
 
 − Поневолена нація. 
 

 − Хто Ваш улюблений літературний герой? 
− Тарас Бульба. 
 
 − Що вважаєте головною рисою Вашого 
характеру? 
 
 − Тверда воля. 
 
 − Яка Ваша найбільша вада? 
 
 − Брак опікування родичами. 
 
 − Яке Ваше захоплення? 
 
 − Політика. 
 
 − Який Ваш улюблений колір?

 − Блакитний. 
 
 − Якщо вірите в перевтілення душ, ким би 
хотіли стати в іншому житті? 
 
 − Собою.

Людмила Антончик,

провідний методист з питань

національно-патріотичного виховання




