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Історія кожного народу містить періоди, що є 
вирішальними і доленосними в житті та роз-
витку. Для України переломною добою стала 

Національно-визвольна війна середини XVII ст. 
Саме вона кардинально змінила історичну долю 
українського народу і після кількох століть під-
невільного, бездержавного існування вивела його 

на шлях самостійного розвитку, побудови націо-
нальної держави.

Масштабність завдань, що постали у цей час 
перед українським суспільством, зумовила поя-
ву групи непересічних, видатних особистостей: 
полководців, політиків, дипломатів, церковних  

ІЗ СТОРІНОК УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ
(дО 330-РІччя вІд дНя НАРОджеННя 

ОТАмАНА, ОСТАННЬОгО КОшОвОгО вІйСЬКА ЗАпОРОЗЬКОгО 
НиЗОвОгО пеТРА ІвАНОвичА КАлНишевСЬКОгО) 

Благородний сину України,
трудись і вдячна Мати-Батьківщина

воздасть тобі сторицею
Д. Яворницький
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і культурних діячів. Титанічними зусиллями вони 
творили українську державу, боролися за кращу 
долю свого народу і в час цієї боротьби зростали 
самі, стаючи величними особистостями загально-
українського, загальноєвропейського значення.

Національно-визвольна війна започаткувала та-
кож етап розвитку української національної ідеї. 
На героїзмі визвольних змагань цієї доби вихову-
валося не одне покоління українських патріотів. 
Слово «козак» надовго вкарбувалося в народну 
пам’ять як синонім українського лицаря, захисника 
своєї Вітчизни. А українська козацько-гетьманська 
держава стала своєрідним символом «золотого 
віку» України, що надихав учасників визвольної 
боротьби впродовж років.

Козацтво – збірна назва козаків в Україні і в по-
рубіжних державах. З кінця XV – першої половини 
XVII ст. козацтво – військово-промисловий центр, 
зосереджений на українських землях у складі 
Польського королівства і Великого князівства Ли-
товського, а з 1569 р. – Речі Посполитої. Термін 
«козак» вперше згадується в «Початковій історії 
монголів» 1240 р. у значенні людини самотньої, 
не зв’язаної ні з домівкою, ні з сім’єю. У пратюрк-
ській мові слово «козак» в українського народу на-
було значення особисто вільної, мужньої, хороб- 
рої людини, незалежної від офіційних властей; за-
хисника України і оборонця православної віри.

Існувало декілька шляхів формування козацтва. 
Його попередником стало слов’янське населення 
басейнів нижньої течії річок Дніпра, Південного 
Бугу, Дністра, котре займалося господарською 
діяльністю у цих регіонах і мало демократичну 
військову організацію.

З посиленням національного і соціального гноб-
лення іноземними поневолювачами значна части-
на українських селян, міщан вимушено прибувала 
в малозаселені прикордонні райони і вступала  
в ряди козацтва. Приєднувалися також представ-
ники української шляхти, які втратили свої маєт-
ності.

На формування козацтва значний вплив мав 
зовнішній чинник. З часу утворення Кримського 
ханства (1449 р.) до кінця XV ст. на українських 
землях були вчинені напади, деякі з них нагаду-
вали великі військові походи. Внаслідок цього, 
за даними історичних джерел, було частково або 

повністю спустошено окремі міста, регіони, за-
хоплено в полон (при загальній чисельності насе-
лення українських земель близько 3,7 млн осіб). 
Упродовж другої половини XV–XVI ст. здійснено 
110 татаро-турецьких набігів. У першій половині 
XVII ст. втрати українського населення становили 
понад 300 тис. осіб.

Для захисту від татаро-турецької агресії у по-
низзі Дніпра, на південь від дніпровських порогів 
був заснований військово-політичний підрозділ, 
що згодом набув значення військового та органі-
заційного осередку українського козацтва – Запо-
розька Січ, яка виконувала функцію зосереджен-
ня та збереження козацьких традицій і моральних 
цінностей. Найближчим часом ця частина країни 
стала найбільш розвиненою в промисловому та 
культурному відношенні. Перше укріплення близько  
1552 р. (за іншими даними – 1554–1556 рр.)  
збудував на дніпровському острові Мала Хортиця 
Дмитро Вишневецький.

Січовому братству був притаманний своєрідний 
аскетизм – готовність іти на смерть, чим козаки 
завжди дивували іноземних спостерігачів, спар-
танська здатність зносити страждання, байдужість 
до побутового комфорту. Важливі традиції запо-
рожців – це високий статус свободи, побратим-
ство, здобуття лицарської слави, культ Покрови 
Пресвятої Богородиці.

Українське козацтво запровадило власну гро-
мадську організацію, що найповніше відповідала 
національному характеру українців і потребам 
часу. Найвища влада належала козацькій раді, що 
вирішувала головні питання внутрішнього життя, 
обирала старшого (гетьмана) і старшину. Гетьма-
ну надавалася вся повнота влади, що поєднува-
лася з високою відповідальністю.

Останнім Кошовим отаманом Війська Запорозь-
кого Низового був Петро Іванович Калнишевський –  
талановитий полководець, дипломат, дбайливий 
господар Запорозького краю, непересічна осо-
бистість, один із величних синів нації, про звели-
чення яких Євген Маланюк висловив: «Є постаті, 
є особистості, що живуть і ростуть незалежно від 
призначеної їм кількості людських літ, ростуть 
і більшають, переступаючи границі звичайного 
часу, невпинно еволюціонуючи, як би перетворю-
ючись в свідомості цілого ряду поколінь. Історія 
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мірить їх не десятиліттями, а століттями, зокрема 
наша, де така постать мусить часом довго визрі-
вати в свідомості загалу, – згадаймо хоча б Ма-
зепу…

Такі постаті не підлеглі законам земного часу, 
живуть і легко порушаються десь у часових без-
межжях історії, щоб з’явитися в найбільш істо-
рично-вирішнім, хоч і не завжди передбаченім 
моменті. З’являються вони, як таємничі післанці 
Духа історії, дотикаються своєї землі й свого на-
роду, відвалюють надмогильні плити, збуджують 
«мертвих, живих і ненароджених», роблять сліпих 
зрячими, розривають перед ними важкі завіси так 
званих «реальних обставин» і вказують чарівну 
«нереальну далечінь…»

Сьогодні в історії України Петро Калнишев- 
ський вважається видатною історичною постаттю. 
Пам’ять про останнього Кошового отамана Запо-
розької Січі стала відроджуватися лише в 1980-х 
роках, за часів перебудови, коли знято було за-
борону на дослідження окремих сторінок в історії 
козацтва. 

На жаль, небагато відомо про цю цікаву люди-
ну як про особистість та політичного діяча. Після 
зруйнування Запорозької Січі правдиві свідчен-
ня про діяльність Кошового до 1775 р. і про його 
долю після трагічних подій зникли. Залишились 
лише легенди. Майже сто років про життя цього 
лицаря нічого не було відомо.

Походження і навіть дату народження останньо-
го Кошового отамана однозначно не визначено. 
Датою вважається 1690-й або 1691-й рік. Більш 
конкретними даними про місце народження вка-
зується славетний Слобожанський край. Бать-
ківська хата знаходилась в селі Пустовійтівка біля 
міста Ромни Лубенського полку (нині Сумська 
область). В сьогоденні там розташований Музей 
Кошового отамана, відбудовано Церкву Святої 
Трійці, що побудована його коштом у ХVІІІ ст., від-
крито архітектурно-етнографічний комплекс. 

Був найстаршим сином козацької вдови Агафії. 
Ще мав двох братів – Семена (священник Церк-
ви Святого Миколая в містечку Сміле) та Панаса, 
який служив козаком у Смілянській сотні.

З життєписом Петра Івановича Калнишевського 
можна познайомитися лише з досліджень істори-

ків і краєзнавців. В історичних джерелах зазначе-
но, що не було галузі, в якій би Кошовий отаман 
не залишив свого авторитетного слова. Його діян-
ня належать періоду історії, який видатні науковці 
називають «золотим віком України». З ім’ям сла-
ветного отамана пов’язана ціла епоха знакових 
подій українського народу на шляху до виборю-
вання своєї незалежності. 

Вперше про Петра Калнишевського згадано  
в архівних документах 1750 року. В Січі навчався 
у школі при Січовій Церкві, пройшов шлях від джу-
ри до Кошового отамана. Був приписаний до Ку-
щівського куреня, а у 1754 р. обраний військовим 
осавулом. Брав участь у каральних акціях проти 
гайдамаків. Обіймав посаду військового судді Вій-
ська Запорозького Низового. Це була друга особа 
після Кошового отамана. 

Неодноразово їздив з представником Коша до 
Петербурга задля відстоювання військового та 
адміністративно-територіального права Січі від 
посягань царського уряду, домагався виконання 
домовленостей. Так, 1755 р. Петро Калнишев- 
ський обраний одним із трьох запорозьких обранців 
для цієї поїздки. Делегація, перебуваючи у росій-
ській столиці, очікувала скасування мита на пере-
везення із Запорожжя до Гетьманщини товарів, а 
головне – на повернення захоплених запорозьких 
земель. Прохання щодо мита було задоволене, а 
стосовно запорозьких територій представники де-
легації так нічого й не домоглися.

За роки бурхливого, сповненого небезпек коза-
цького життя Петро Калнишевський набув неа-
биякого військового досвіду, став видатним полі-
тиком, військовим діячем свого часу, поважною, 
авторитетною особистістю, фахово проводив вій-
ськові справи. Відзначався дипломатичною гнуч-
кістю з метою зберегти Запорозькі Вольності.

У січні 1762 р. і десять років поспіль (1765–1775 рр.)  
обирався отаманом Коша Запорозької Січі. Це 
переконливе свідчення його високого авторитету 
серед січових козаків.

Успішно керував козацьким військом у ході 
російсько-турецької війни 1768–1774 рр. З народ-
ної мудрості відомо, що війна людину не змінює, 
а розкриває. Тому заслуги, авторитет, досвід, ко-
зацьку звитягу славного Кошового отамана все ж 
мусіла відзначити російська імператриця Катери-
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на ІІ. Оголосила подяку Війську Запорозькому за 
доблесть у російсько-турецькій війні. Кошового 
отамана Петра Калнишевського нагородила золо-
тою медаллю з діамантами, а групу старійшин – 
золотими медалями. У 1773 р. отримав військове 
звання російської армії – «генерал-лейтенант».

Під час російсько-турецької війни 1768–1774 рр. 
Запорозький військовий уряд надав на допомогу 
російській армії 11 тис. козаків, що з першого й до 
останнього дня брали участь у війні на суші та на 
морі. На населення Запорожжя повністю ліг тягар 
утримання царських військ, що розташовувалися 
на запорозьких землях.

Водночас російський уряд розпочав будівництво 
на півдні січових територій цілої системи укріп-
лень – Нової Дніпровської лінії – будувалися ре-
дути, фортеці. З будівництвом лінії, яка замикала 
кліщі навколо Запорожжя, змінювався тон росій-
ських урядовців у їх спілкуванні з запорозькими 
очільниками. Майже як у завойованому краї пово-
дилися у Запорожжі російські офіцери та солда-
ти. Хоча запорожці несли прикордонну службу та 
брали участь у війнах проти Османської імперії, 
російське керівництво завжди ставилося до них з 
недовірою, зневажливо. Особливо це виразно від-
значилося в час повстання гайдамаків у 1768 р., 
відоме в історії як Коліївщина. Петро Калнишев-
ський таємно підтримував його загонами козацтва. 
Події визвольної війни селянства під проводом 
Омеляна Пугачова 1773–1775-х років до глибини 
потрясли імперію, спричинивши до остаточного 
рішення цариці про знищення Запорожжя.

Утвердившись на посаді Кошового отамана, 
Петро Калнишевський розпочав поспішну роботу, 
спрямовану на розвиток економічної бази Запо-
розької Січі. До таких дій спонукало становище 
на Запорожжі: його землі постійно захоплювали 
російські вельможі-поміщики, роздаючи їх чужим 
колоністам. Це спричиняло безперервні прикор-
донні сутички. Козаки добре розуміли тривожність 
свого становища. З цих причин Кошовий отаман 
турбувався не лише визначенням та захистом 
кордонів запорозької території, а й робив зусил-
ля для швидкого заселення її великих безлюд-
них просторів. Завдяки його турботам, у дикому 
степу виростали села, хутори-зимівники, в яких 
оселялися втікачі від кріпацької неволі, визволені 
козаками бранці з турецького, татарського, ногай-

ського полону. Всі запорозькі володіння в 1770-х 
роках займали саму Січ, вісім паланок, де вже 
було засновано 45 сіл, 1600 хуторів-зимівників. Ці 
досягнення викликали обурення, «ставали сіллю» 
в очах царського режиму.

Кошовий отаман, як політичний діяч, протидіяв 
натиску імперських урядовців на незалежність 
запорозької церкви. У 1769 р., ігноруючи наказ  
К. Рум’янцева, не дозволив поставити запорозьких 
ієромонахів у залежність від російських обер-свя-
щенників діючої армії. Царський уряд все більше 
наступав широким фронтом проти українського на-
роду. Отаман та Кіш постійно шукали політичних 
засобів вирішення суперечок. Неодноразово вони 
зверталися до російських урядовців зі скаргами 
та протестами, споряджалися також спеціальні 
депутації, які все ж не досягали успіху. Згодом  
у маніфесті на виправдання зруйнування Січі росій-
ська імператриця наголосила, що, «запроваджу-
ючи власне хліборобство, руйнували вони тим саму 
основу залежності їх від престолу Нашого і мис-
лили звичайно утворити із себе посеред вітчизни 
область, повністю незалежну, підвласним своїм 
несамовитим управлінням».

Кошовий отаман звертав особливу увагу на роз-
виток культури і духовності. Власним коштом за 
час з 1763–1767 рр. збудував низку церков: Святих 
апостолів Петра і Павла у Межигірському мона- 
стирі під Києвом, Покрови Пресвятої Богородиці  
у Ромнах, Святої Трійці у Пустовійтівці, Георгіївську 
у своєму зимівнику (тепер село Петриківка). Під 
час його перебування на посаді Кошового отамана 
Кіш фінансував Троїцький собор у Самарі (тепер 
Новомосковськ) та інші. Багаті дари були відправ-
лені для Храму Гробу Господнього в Єрусалимі.

Відомо, що Петро Калнишевський подарував 
церкві у рідній Пустовійтівці Євангеліє, оправлене 
сріблом та оздоблене коштовним камінням. Єван-
геліє має коштовну срібну оправу, яку виконав  
у 1760 р. талановитий і популярний на той час ук-
раїнський золотар – киянин Іван Равич. Ця оправа 
– шедевр українського золотарства. Понад 16 кі-
лограмів срібла пішло на оправу, довжина якої – 
0,5 м, ширина – 32 см, товщина корінця – 10 см. 
Книга з оправою коштувала 600 карбованців. На 
той час це були великі гроші (коня, наприклад, 
можна було купити за 5 крб). Тепер Євангеліє 
зберігається в Роменському краєзнавчому музеї. 
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За місяць до зруйнування Січі він замовив для 
Церкви Пресвятої Богородиці, що на Січі, золотий 
церковний посуд.

Після перемоги над Туреччиною, підкорен-
ням Кримського ханства Росія запанувала  
у Причорномор’ї. Потреба військової підтримки 
з боку Запорозької Січі відпала. Військові керма-
ничі Запорожжя вже не могли використовувати 
Кримське ханство і Туреччину як противагу екс-
пансіоністській політиці Росії. Існування цього 
«острівця свободи» в тилу імперії було небезпеч-
ним для монархії і суперечило колонізаторській 
політиці царської Росії.

Акції знищення Січі, що стали виразним виявом 
колоніальної політики Російської імперії та про-
ведення русифікації, невпинно продовжувались. 
Царизм «йшов» широким фронтом проти народу. 
Старання фаворита Катерини ІІ Григорія Потьом-
кіна, що 23 квітня 1775 р. виступив на засіданні 
царського уряду з проєктом остаточного рішення, –  
Січ зліквідувати, були схвалені. 

Зла доля жорстоко познущалася над славним 
козаком. Політичні обставини життя складалися 
для Січі щоразу складніше. За наказом росій- 
ської імператриці відправлено було велику кількість 
війська під командуванням генерала-поручника 
Петра Текелія. 

В ніч на 17 червня 1775 р. п’ятьма колонами 
підійшли до Січі 10 піхотних, 13 донських козаць-
ких полків, 8 полків регулярної кінноти, посилені 
20 гусарськими і 17 пікінерськими ескадронами –  
понад 100 тисяч осіб з різних боків потайки розта-
шувалися навколо Запорозької Січі. Так підступним 
чином царські війська оточили Запорозьку Січ – 
невелике укріплене містечко з одною церквою, 38 
будівлями, званими «куренями», 500 козацькими, 
майстровими будинками.

«На вал Січової фортеці вийшов 85-річний Пет-
ро Калнишевський. Перед його очима до обрію 
простяглися безчисленні полки піхоти, гусарів, 
кінноти, пікінерів – п’ять колон зі всіх сторін оточи-
ли Січ. Шанси будь-якого успіху були мінімальні. 
Було би безглузде проливання козацької крови, 
а ще затяжний масовий терор всього населення 
Січі. Якщо ж здатися добровільно, то все ж таки 
можна ще сподіватися на якісь шанси, на комп-
роміс. Кошовий отаман роздумував, розуміючи 

приреченість будь-якого опору навалі царських 
військ».

На той час у Січі перебувало кілька сотень коза-
ків, сили були нерівні – сотня москвинів на одного 
запорожця. Козаки просилися йти в бій: «позволь, 
позволь, пане Кошовий, нам на башти стати…» 
Все ж Кошовому довелося прийняти болюче рі-
шення: спільно з січовою старшиною, щоб уникну-
ти даремних жертв з кривавим масовим терором, 
вирішено Січ здати російським військам без бою. 
Завойовники нещадно пограбували військову 
скарбницю, вивезли зі сховищ зброю з припаса-
ми, архів Коша Запорозького. Понад 5 тис. запо-
рожців після зруйнування Січі втекли за Дунай  
і заснували там Задунайську Січ. Так Запорозьку 
Січ було ліквідовано, її оборонну фортецю зруй-
новано. Петро Калнишевський разом із козацькою 
старшиною, військовим писарем Іваном Глобою, 
військовим суддею Павлом Головатим, військо-
вим старшиною Андрієм Порохнею, полковником 
Чорним, Степаном Гелехом, Іваном Куликом, Іва-
ном Ґараджею, курінними отаманами Осипом Па-
раличем, Мусієм Головком та іншими були зааре-
штовані, а їхнє майно описано та конфісковано.

На час арешту у зимівниках та хуторах Січі було 
описано 639 коней, 1076 голів великої рогатої 
худоби, 14 045 овець, 2175 пудів збіжжя. Такий 
потужний економічний стан сприяв зміцненню, 
вирішенню керівництвом правильної політичної 
діяльності в Запорожжі.

Ворожий уряд безпощадно ліквідував усі залиш-
ки козацької автономії.

Урядовий Сенат, без суду і слідства, повідомив 
«Святійший» Синод про рішення цариці і видав 
наказ негайно відправити Петра Калнишевського 
у довічне заслання та ув’язнення на острови пів-
нічного Білого моря – в Соловки, Івана Глобу –  
в Туруханський, Павла Головатого – в Тобольський 
монастирі, «під найсуворішим наглядом від одно-
го місця до другого військових команд», щоб «ут-
римувані були в’язні тії безвипускно з монастирів  
і віддалені були не лише від листування, але й від 
будь-якого з посторонніми людьми спілкування». 

Оголошений вирок останньому Кошовому ота-
ману мав такий зміст: «…Посадіть его в Голов-
ленкову тюрьму вечно и пребивать ему в кельї 
молчательной во вся дни живота его и никого к 
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нему не допускати, ниже его не выпускати нику-
да же, но затворену и затворену и заточену быти,  
в молчании каятися о прелести живота своего  
и питаему быти хлебом слезным».

Стосовно Петра Калнишевського доручено до-
датково начальнику тюрми Соловецької «надіс-
ланого туди в’язня утримувати під неослабною 
вартою солдатів». Літом позмінно охороняли Ко-
шового отамана чотири солдати, взимку – троє.

В’язня вважали за секретного й особливо важ-
ливого, тому озброєним вартовим наказано суво-
ро й пильно доглядати його. З нього весь час не 
спускали очей монахи, що сліпо, але віддано, з ту-
пою жорстокістю виконували «височайші» укази.

Чому ж так боялася могутня імперія людини, якій 
виповнилося майже 100 років? Цей факт пояснити 
можна необмеженою динамічністю характеру тієї 
особи, а ще тим, що хотів у всьому бачити Україну 
українською.

Понад чверть століття провів Петро Кални-
шевський у нелюдських умовах – на самоті,  
у земляній ямі. За останні 27 років життя він 
ніколи не скорився, не звернувся з проханням 
про помилування, хоча цього очікувала як ца-
риця Катерина II, так і Потьомкін. Вистояв! Став 
справжньою героїчною особистістю в нашій іс-
торії, мужнім, свідомим, незламним борцем за 
волю, за кращу долю України. Знайшов у собі 
відвагу протистояти можновладній, нищівній 
політиці насильного окупанта. 

За 25 років перебування в одиночці й доживши 
до 111 років, вольовий, незборимий в’язень нареш- 
ті став вільним. У списку арештантів за березень 
1801 р. біля прізвища козацького провідника за-
значено: «прощений». Указом нового царя Олек-
сандра І від 2 квітня 1801 р. Петру Калнишевсько-
му «даровано прощення» і надано право обрати 
собі місце проживання на свободі за власним ба-
жанням.

Секретна політична тюрма Соловецького мона-
стиря перестала існувати восени 1903 р. Відроди-
лася через 20 років вже радянськими «Соловець-
кими таборами особливого призначення». Якщо 
за весь час існування тюрми при російській цариці 
в ній було ув’язнено більше 300 осіб, то на по-
чатку 30-х років ХХ ст. тут відбули покарання по-

над 300 тис. в’язнів. В 1933–1934 рр. – 662 тис., а  
в подальші роки їхня кількість значно збільшилася.

Вартий уваги факт, коли імператор Олександр І 
відвідав Соловки й побачив яму, в якій сидів Пет-
ро Калнишевський, він жахнувся. Щоби чимось за-
добрити невинного мученика, імператор запитав 
Кошового отамана, яку б він хотів нагороду за пе-
ренесені страждання? Вільний і незалежний Ко-
шовий отаман зневажливо зміряв поглядом царя  
і промовив: «Нічого мені, государю, не треба, оп-
річ одного – побудуйте для колодників справжню 
тюрму, щоб вони не мучились, як я, в сирих зем-
ляних ямах. Це одне, що я можу просити у вас». 

Так, важко повірити, як могла столітня людина 
витримати цю темряву, холод, сирість? Не помер, 
не збожеволів, не закінчив життя самогубством? 
Хоч залишився незрячим, проте достойним. 

На згадку про себе Петро Калнишевський ве-
ликодушно подарував коштовне «Євангеліє» для 
Соловецького монастиря. 

Повертатися на рідну землю не захотів. Не ходи-
ти ж лицареві жебраком по закріпаченій Україні.

Дивовижна сила тіла й духу!

Видатний військовий і політичний діяч України 
XVII ст., «батько синів матки козацької» Петро Кал-
нишевський, ув’язнений фаворитом Катерини ІІ 
Григорієм Потьомкіним і представниками Святі-
шого Синоду у 1775 р., здавалося, був навічно 
відданий забуттю. Сто років мовчала історія. Со-
ловки найчіткіше, найболісніше вписалися в іс-
торію Російської імперії страшною таємницею, що 
розкрилася для людей лише наприкінці ХХ ст. 

Царський уряд доклав чимало зусиль, щоби доля 
останнього Кошового Запорозької Січі залишила-
ся таємницею. Тому й не дивно, що існують лише 
обмежені джерела для дослідження життя та 
діяльності цієї великої людини.

П. С. Єфименко, вчений народницького спряму-
вання, відкрив завісу над моторошною історією 
соловецьких казематів, опублікувавши у 1875 р. 
статтю «Калнышевский – последний Кошевой За-
порожской Сечи». 

Мучене, виснажливе життя славного останнього 
Кошового отамана Запорозької Січі завершилося 
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31 жовтня 1803 р. у віці 113 років. Похований на 
головному подвір’ї Соловецького монастиря пе-
ред Спасо-Преображенським Собором. До наших 
днів залишилася сіра гранітна надгробна плита 
з написом (російською мовою): «Тут похоронено 
тіло в Бозі спочилого Кошового колишньої Запо-
розької грізної Січі козацького отамана Петра Кал-
нишевського, засланого в цей монастир за висо-
ким повелінням в 1776 р. на упокорення».

Дослідник історії козаків Дмитро Яворницький 
у спогадах відзначив: «Так ось де знайшов собі 
останнє місце для заспокоєння славний отаман 
славних козаків! Важко подумати що-небудь най-
гірше і найобразливіше тієї іронії долі, яка спіткала 
«славного і вольного» отамана «славного і воль-
ного» Низового товариства. І справді, народитись 
і вирости на лоні м’якої і чарівної природи України, 
провести молодість і зрілі роки на вільній Запо-
розькій вольниці, бачити і полюбити всією силою 
богатирської душі вільні і безмежні степи, влада-
рювати і тримати у своїй руці цілі тисячі вільного 
і волелюбного народу, зноситися з державними  
і вінценосними особами, розпоряджатися великими 
багатствами і потім під кінець все те проміняти на 
темну, сиру в’язницю, на далекий-предалекий, на 
краю світу, серед холодного моря, глухий мона-
стир, мучитися цілі 25 років в темному ув’язненні, 
не бачити в очі правдивого світу Божого і рідко 
чути голос людський! Важко придумати більш гір-
ку і більш жорстоку іронію долі над людиною». 

Схожа доля спіткала безліч видатних українців, 
яких було вислано на Соловки.

Петро Калнишевський не лише син українсько-
го народу, а й героїчна особистість в українській 
історії. Він виразно представляє образ мужньої, 
величної, вільної, незалежної, нездоланної люди-
ни, свідомого, стійкого борця за Волю та Долю Ук-
раїни, який віднайшов у собі відвагу протистави-
тися можновладній, нищівній політиці насильного 
окупанта і його режиму. Подвиг цього лицаря – 
символ незламності народу, – у якому скрутному 
становищі б не перебував, все ж здатний постати 
проти деспотизму. Його доля – доля України і на-
роду.

Життя, діяльність і трагічний кінець Кошового 
отамана привертали увагу дослідників історичних 
подій епохи козацтва, українських письменників  

і художників. Письменник Роман Іваничук присвя-
тив цій темі роман «Журавлиний крик».

У 2008 р. Петро Калнишевський канонізований 
Помісним Собором Української Православної 
Церкви Київського патріархату у зв’язку з відзна-
ченням 1020-річчя Хрещення Руси. Собор по-
становив відзначати пам’ять праведного Петра 
Багатостраждального 14 жовтня, в день Покрови 
Пресвятої Богородиці, покровительки козацтва.

Живі лиш ті, хто бореться,

Живуть же тільки ті, 

Хто серцем відданий величності мети…  
(Віктор Гюго)

Не будьмо байдужими до історичних подій, фак-
тів, до героїчних та знакових особистостей, бо-
лючих драм країни та її народу. Передаймо для 
майбутніх поколінь дивовижні сторінки, пов’язані 
з Кошовим отаманом Запорозької Січі, що відтво-
рюють і перейняті долею цього славного козака.

Надалі плекаймо в собі почуття любові до рід-
ної землі, самоповаги та гордості за своє козацьке 
походження. Завжди будьмо на передньому краї 
в боротьбі за Незалежність України. Пам’ятаймо, 
шануймо, піклуймося, любімо, гордімося своєю 
величною історією та її самовідданими патріотами.

Навчіться, що все своє, 

рідне треба любити, хоч би

воно було й бідне, і людьми

призабуте, чи навіть

погорджуване 

(Патріарх Йосиф Сліпий)

Марта Грицик,

провідний методист з питань 

етичного та християнського виховання
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У
продовж років радянського тоталітаризму 
людина визначалася лише як «гвинтик», не 
маючи права ні на особистість, ні на своє 

окреме розуміння та значення. У пору національ-
ного відродження повертається правда історії, а з 
нею і наші погляди на неї, на долі тих, хто невтом-
но працював для України. Донедавна поза увагою 
залишалась велика та багатогранна спадщина 

академіка Дмитра Яворницького на ниві україн- 
ської науки, культури та інших сфер. Про цю особу-
велетня розповідає його наукова, дослідницька, 
творча діяльність, що є багатим і значним вне-
ском у скарбницю українознавства. Познайомив-
шись з реліквіями старовини, що їх зібрав учений, 
з його численними науковими працями, художні-
ми творами, ця неординарна особистість набуває  
в нашій уяві величезних масштабів. Це вольова, 
сильна натура, котра зуміла успішно вийти з «жит-
тєвого бою». А лише по-справжньому талановиті 
особистості справляють враження вічно живих.

Дмитро Яворницький. Ця індивідуальність – 
гігант в науці. Різнобічними талантами, обдару-
ваннями наділена ця людина: історик, археолог, 
фольклорист, мистецтвознавець, етнограф, лекси-
кограф, педагог, що виховав плеяду наукових пра-
цівників, письменник, патріот своєї нації, видатний 
дослідник і популяризатор історії Запорозького ко-
зацтва, багаторічний директор Катеринославського 
музею. Життєвий шлях його не був легким, однак 

явОРНицЬКий – дОСлІдНиК  
РІЗНОбІчНих НАдбАНЬ УКРАЇНи

(до 165-річчя від дня народження  
та 80-х роковин смерті)

Якщо в серці є любов,
проявляється вона в діях

Святий Григорій
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благородним – віддана любов своїй матері-Ук-
раїні та служіння рідному народу. 

Яворницький (Еварницький) Дмитро Іванович 
(1855–1940 рр.) – академік АНУРСР з 1929 р., 
культурний діяч. Народився у с. Соснівці, тепер –  
Борисівка Харківського району Харківської об-
ласті, у родині сільського дяка. З розповідей ба-
бусі багато дізнався про минуле рідного народу 
з переказів про запорожців, українських казок, 
історичних пісень, народних дум, що залишили-
ся в його пам’яті на все життя. Початкову освіту 
здобув у рідному селі, згодом навчався в Харків-
ському повітовому училищі. 1874 р. вступив до 
Харківської духовної семінарії, проте не завершив 
навчання. У 1877–1881 рр. навчався на історико-
філологічному факультеті Харківського універси-
тету. На формування світогляду майбутнього вче-
ного вплинули лекції Олександра Потебні та Ми-
колая Сумцова, а також творчість Миколи Гоголя. 
В університеті цінували талановитого дослідника. 
Після закінчення університету залишився поза-
штатним стипендіатом для підготовки до профе-
сорського звання при кафедрі російської історії. 
Працював викладачем історії у чоловічій гімназії 
Харкова. Дисертацію захистив у м. Казані. 

У той період Дмитро Яворницький почав читати 
у Харкові та інших містах авторські лекції про ко-
зацтво, які збирали численні аудиторії зацікавле-
них слухачів.

Про результати досліджень історичного буття 
запорозьких козаків доповідав в публічних лек-
ціях, друкував статті в місцевій пресі. Такі виступи 
науковця були сприйняті представниками місцевої 
влади з підозрою. За ним постійно стежило «нев-
сипуще» око царського жандарма. Життя і умови 
роботи, наукової праці стали нестерпними. За ве-
лику любов до волелюбних запорожців, до Украї-
ни, пропаганду своїх патріотичних поглядів серед 
молоді вченого звинувачено у політичній неблаго-
надійності, сепаратизмі та українофільстві. 

«І не думав, і не думаю бути сепаратистом. Люб-
лю клаптик землі! Люблю тому, що не знаходжу 
іншої розради, люблю тому, що там є широкий 
простір для моєї роздольної натури, люблю тому, 
що в чистих річкових водах своєї України бачу 
сумний образ своєї особи. Ех, знали би люди, як 
важко мені жити на світі! Одна втіха – кинутися 
в степ, заглибитися в дні давно минулого часу… 
Так хіба це сепаратизм?»

Цькування та переслідування стали безперерв-
ними і не минули безслідно на здоров’ї вченого.

Подружнє життя також не склалося. Дружина 
Варвара Кокіна не підтримала науково-дослід-
ницької діяльності й залишила академіка. Все ж 
попри складну драматичну ситуацію науковий до-
слідник продовжував вивчати історію запорозьких 
козаків.

Позбавлений права жити в Україні, Дмитро 
Яворницький змушений був залишити університет 
і в пошуках роботи, без будь-яких засобів до існу-
вання, у 1885 р. переїхав до Петербурга. 

Особливо Дмитро Яворницький цінував друж-
бу з видатним художником Іллею Рєпіним. Їхнє 
знайомство відбулося в лютому 1866 р. і зберег-
лося до кінця життя. Із спогадів вченого дізнає-
мося, що став першим консультантом І. Рєпіна з 
козацької теми. Їх познайомила і здружила робота 
над картиною «Запорожці пишуть листа турецько-
му султану». Сам учений позував в образі козака-
писаря.

Над Д. Яворницьким постійно тяжіло тавро 
«вільнодумства».

1891 р. міністр освіти Делянов наказав позба-
вити вченого права викладати. У пошуках роботи 
він змушений знову переїхати до Харкова, а зго-
дом до Катеринослава. Не знайшовши роботи, 
не маючи жодних засобів до існування, виїжджає 
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1892 р. в Середню Азію (м. Ташкент), отримавши 
посаду чиновника особливих доручень при гене-
рал-губернаторові для історико-топографічного 
вивчення краю. Невдовзі перейшов на службу  
у військове відомство, цим врятувавши себе від 
переслідувань. В подальшому змушений виїхати 
до Варшави, відтак до Москви, Петербурга, зго-
дом знову до Москви. Постійною мрією науков-
ця було повернення на рідну землю, в Україну. 
Завдяки клопотанню друзів, зокрема російсько-
го вченого Ф. Є. Корша, вдалося влаштуватися 
приват-доцентом Московського університету, де 
читав курс археології, історії України, запорозько-
го козацтва. Робота в Московському університеті 
давала можливість вченому досліджувати історію 
Запорозької Січі, працювати в архівах Києва, Вар-
шави, Соловецького монастиря. Детально вивчав 
місця, де запорожцям доводилося бувати під час 
морських походів у турецькій неволі. 

Вивчаючи історію козаків, досліджуючи дно річ-
ки Дніпра, дослідник Дмитро Яворницький віднай-
шов зв’язаних ланцюгами 17 «Чайок» – цілу запо-
розьку флотилію. Поряд них затоплені були три 
козацькі судна, навантажені різним військовим 
спорядженням. Ця знахідка переконувала вчено-
го, що затоплення цілої флотилії все ж належить 
до останньої сторінки історії запорозького козац-
тва. Так народився намір поїхати до Соловецького 
монастиря, куди був засланий останній Кошовий 
отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський, 
де мали б зберігатися архівні документи про за-
порозьких ватажків. 

Навесні 1887 р. Дмитро Яворницький вирушив  
у далеку й виснажливу дорогу. Прибувши до Соло-
вецького монастиря, науковий дослідник перш за 
все зайшов до головного монастирського собору 
і біля стіни побачив три надгробні плити. Під тре-
тьою плитою лежали останки тієї людини, заради 
якої історик приїхав у той далекий і суворий край. 
Напис на плиті сповіщав (російською мовою): 

«Тут похоронено тіло в Бозі спочилого Кошово-
го колишньої Запорозької грізної Січі козацького 
отамана Петра Калнишевського, засланого в цей 
монастир за високим повелінням в 1776 році на 
упокорення».

У надзвичайно несприятливих умовах (терпів 
холод, недоїдання, недосипання – навіть у літній 
час доводилось одягати пальто) працював з ар-
хівними документами монастиря. 

Серед архівних історичних джерел до рук Дмит-
ра Яворницького потрапила копія Указу російсь-
кої імператриці Катерини ІІ від 10 червня 1776 р.,  
в якому йшлося про заслання Кошового отамана 
Запорозької Січі. З документів, знайдених в архі-
вах монастиря, Дмитро Яворницький довідався, 
що в переслідуванні Кошового отамана Запо-
розької Січі цариці Катерині ІІ допомогли фаворит 
Григорій Потьомкін та представники «Святішого» 
синоду. В’язня вважали за секретного й дуже важ-
ливого, тому монастирській варті наказано суворо 
й пильно доглядати його. Отамана пильнували 
не тільки озброєні вартові, – з нього весь час не 
спускали очей монахи. Вони сліпо, але віддано  
й неухильно, з тупою жорстокістю виконували 
«височайші» укази.

У 1902 р. на запрошення Катеринославського 
наукового товариства Дмитро Яворницький очо-
лив Катеринославський історико-краєзнавчий му-
зей (обіймав посаду директора до 1933 р.).

За час роботи проводив широку наукову діяль-
ність, організаційно-наукову педагогічну працю, 
археологічні дослідження. Цей заклад став одним 
із найкращих музеїв України. Поновлюючи його 
матеріалами власних археологічних та етногра-
фічних експедицій, а також подарованими чи куп-
леними експонатами, зібрав унікальну колекцію 
матеріальних пам’яток Запорожжя і Південної 
України (налічувала майже 75 тис. одиниць збері-
гання).
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Тісно співпрацював з Катеринославською «Про-

світою», вченою архівною комісією. У період з 
1920 по 1932 роки опублікував велике зібрання 
історичних джерел «До історії Степової України», 
альбом «Дніпрові пороги», дослідження «На поро-
гах Дністра» та інші.

Різнобічний талант академіка, природна обда-
рованість, працелюбність вражала сучасників. За 
60 років наукової діяльності дослідник зібрав та 
впорядкував тисячі документів і матеріалів, видав 
сотні праць з історії, етнографії, фольклористики, 
археології, уклав оригінальний «Словник україн-
ської мови». Публікуючи архівні джерела, у всіх 
написаних працях Дмитро Яворницький торкався 
козацької тематики, популяризував знання про 
запорозьке козацтво. Щороку, влітку, науковець 
організовував і проводив археологічні розкопки 
та фольклорно-етнографічні експедиції в Україні, 
зокрема на Запорожжі.

Вартий уваги цікавий факт. Коли імператор 
Олександр І відвідав Соловки й побачив яму, в якій 
сидів Петро Калнишевський, він жахнувся. Щоби 
чимось задобрити невинного мученика, імператор 
запитав отамана, яку б він хотів винагороду за 
перенесені муки й страждання? Калнишевський 
зневажливо зміряв поглядом царя: «Нічого мені, 
государю, не треба, опріч одного: накажи збуду-
вати острог для таких же мучеників, як і я, щоб 
вони не страждали в земляних ямах». 

На початку 1930-х років Дмитра Яворницького 
звинувачено в ідеалізації козацтва та «буржуазно-
му націоналізмі» та звільнено з роботи. Безробіт-
ний академік останні роки життя був позбавлений 
можливості займатися науковою творчістю.

Наукова діяльність Дмитра Яворницького  
і в наш час не втратила свого значення, інтересу 
в розкритті теми запорозького козацтва, історії та 
культури українського народу. Серед важливих 
праць – «Джерела для історії запорозьких коза-

ків» (у 3 т.), «Запорожці у залишках старовини та 
переказах народу» та інші.

Багато зусиль доклав Дмитро Яворницький до-
слідженню історії Української Церкви, зокрема на 
Запорожжі. За підрахунками вченого, у володіннях 
запорозьких козаків було 60 діючих церков. Пере-
кладав на українську мову «Псалтир».

За значні заслуги в галузі дослідження історії 
України, 29 червня 1929 р. видатний науковець 
одноголосно обраний дійсним членом Академії 
наук України. 

Попри численні наукові досягнення, життя вче-
ного було напруженим. Репресії 30-х років не оми-
нули цю видатну особистість. За доносом одного 
із співробітників Дмитра Яворницького на початку 
1930-х років науковця звинувачено в ідеалізації 
козацтва та «буржуазному націоналізмі» й звіль-
нено з роботи. Безробітний академік останні роки 
життя був позбавлений можливості займатися нау- 
ковою творчістю.

Дмитро Яворницький відійшов у засвіти 8 серп-
ня 1940 р. Похований неподалік історичного му-
зею, що тепер носить його ім’я.

Спасибі величі вченого за те, що зберіг і доніс 
нам дійсність української минувшини.

Ми, нащадки, бережімо ці надбання та вчімося 
мужності, дієвої любові до України.

 Слава Україні!

Марта Грицик,

провідний методист 

з питань етичного та

християнського виховання
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«б
удіть віру в прийдешнє, в Українську Са-
мостійну Державу, в якій не буде місця ні 
для визиску людини людиною, ні для на-

ціонального гноблення, ні для затиску вільної думки, 
в якій український нарід буде свобідним господарем 
на своїй землі і на своїй волі».

Ці слова Андрія Мельника можна вважати епігра-
фом його життя.

У зв’язку з відзначенням 130-річчя від дня наро-
дження видатного військового та політичного діяча, 
полковника армії УНР, лідера та голови Проводу 
ОУН, в’язня німецьких концтаборів Андрія Мельника 

Львівська обласна рада проголосила 2020-й рік на 
Львівщині Роком Андрія Мельника.

Андрій Мельник – полковник армії УНР, військо-
вий і політичний діяч, один з найближчих соратників 
Євгена Коновальця. Організатор формації Січових 
стрільців у Києві. З 1938 р. – голова Проводу ОУН. 
Був в’язнем німецьких концтаборів, а з 1945 р. пере-
бував в еміграції.

Андрій Мельник народився 12 грудня 1890 року  
в селі Якубова Воля на Львівщині.

Батько, Атанас Мельник, був заможною людиною. 

 «бУдІТЬ вІРУ в пРийдешНЄ…»
(просвітницька розповідь для народних домів та об’єднаних 

територіальних громад області з нагоди відзначення 130-річчя від дня 
народження видатного військового та політичного діяча,

полковника Армії УНР, лідера та голови проводу ОУН Андрія мельника)



Андрій Мельник – начальник штабу, полковник,  
у грудні 1918 р. – отаман Армії УНР, з січня 1919 р. – 
 виконувач обов’язків командира корпусу.

Мельник брав участь у звільненні заводу «Арсе-
нал» від більшовицьких військ та протигетьмансько-
му повстанні.

Разом із Коновальцем вони створили міцний тан-
дем: амбіції вождя у першого та логічність мислення 
Мельника, його вміння бути заступником доповню-
вали цей тандем. 

У грудні 1919 р. Андрій Мельник захворів на тиф, 
лікувався у Рівному, потім у Луцьку. Звідти виїхав за 
кордон як контролер військових місій УНР. У Празі 
закінчив студії й отримав диплом інженера. За нака-
зом Голови Директорії УНР Симона Петлюри Є. Ко-
новалець і А. Мельник згуртували сили для ведення 
підпільної боротьби за визволення України.

У 1920 р. сто соратників утворили таємну Україн-
ську військову організацію (УВО), яку очолив Євген 
Коновалець.

Перед УВО постали завдання: здійснити реєстра-
цію військових, оформити їх в організовані формації, 
збір та комплектування зброї, купівля її за кордоном. 
Поза українськими землями УВО утримували експо-
зитури в Бразилії, Канаді, Литві, США, Чехословач-
чині. 

Експозитури ставили завдання легалізувати членів 
УВО за кордоном, транспортувати зброю та літера-
туру, організувати вишкільні курси. Відповідальним 
за фінансування, згодом за фінансування ОУН був 
призначений Степан Федак-старший. До скарбниці 
УВО надійшли: частина фондів, вивезених Січовими 
стрільцями з України; дотації уряду УНР на форму-
вання відділів у Чехословаччині; пожертви канад- 
ського Червоного Хреста та інші пожертви заоке-
анської еміграції (Олена Федак-Шепарович, дочка 
Степана Федака, журналістка, представниця уряду 
ЗУНР у справах Червоного Хреста, співзасновниця  
і заступниця голови Союзу українок у Львові); допо-
мога від українських фінансових установ за посе-
редництва Степана Федака.
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Закінчив сільську школу, згодом дяківський інститут 
у Дрогобичі. Мав приємний баритон і співав у цер-
ковному хорі. Атанас Мельник був знайомий з Іва-
ном Франком. Коли Атанас став сільським головою, 
то викупив єдину у селі корчму і створив товариство 
«Просвіта».

Атанас Мельник – громадський діяч, людина неор-
динарних здібностей, освічена й енергійна. За його 
ініціативи будувалися дороги, зведено Громадський 
дім, в якому знаходилася Громадська рада, Това-
риство «Січ». Він сприяв створенню громадської 
крамниці – це означало початок кооперації, унеза-
лежнення від чужого капіталу, боротьбу з пияцтвом, 
змагання за освіту, піднесення соціального рівня, 
національне пробудження.

У 1912 р. вступив у Відні до Лісової академії, нав-
чався за спеціальністю «інженер-лісівник».

На формування його світогляду великий вплив 
мав багатолітній посол до Віденського парламенту, 
доктор Євген Олесницький.

У двадцять два роки Андрій Мельник вступив до 
Високої земельної школи у Відні.

З початком Першої світової війни, у 1914 р., не-
зважаючи на заперечення медкомісії, стає добро-
вольцем до лав УСС. Як комендант сотні УСС брав 
участь в боях на горі Маківка та Лисоня.

Влітку 1916 р. на фронт приїхав майбутній екс-
герцог Карл, який згодом став імператором Австро-
Угорщини. Військовим, які відзначилися, він вручив 
нагороди, а також нагородив Андрія Мельника ме-
даллю за хоробрість. Екс-герцог Карл подарував 
Мельнику свою імператорську шаблю.

У двадцять шість років Андрій потрапив у росій- 
ський полон, перебував у таборах військовополонених 
Тамбова, Уфи та Царицина. Там він познайомився 
з Євгеном Коновальцем, який на все життя став 
другом і свояком (їхніми дружинами були дві рідні 
сестри).

Разом із Євгеном Коновальцем вони сформували 
Галицько-Буковинський курінь, згодом перетворений 
на курінь Українських січових стрільців, а невдовзі –  
полк, дивізію та корпус.
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Кошти здобуті в експропріаціях: державних гро-

шей (під Богородчанами, Калушем), напади на пош-
ту у Львові, під Печеніжином і Бірчею, у Трускавці, а 
також у Польщі – в Соремі (Познанщина); литовські 
урядові й військові кола підтримували друк і транс-
порт «Сурми» й інших матеріалів УВО, допомагали 
видачею паспортів для членів УВО та фінансовими 
дотаціями.

У цей час відбулося знайомство двох полковників – 
Коновальця та Мельника зі Степаном Федаком-мо-
лодшим, сином відомого банкіра. Сам Банкір Фе-
дак-старший у 1918 р. був державним секретарем 
харчових справ Уряду ЗУНР, потім до кінця життя – 
головою Комітету допомоги політичним в’язням. Не-
вдовзі полковник Коновалець став чоловіком Ольги, 
улюбленим зятем Федака-старшого. Молоді отрима-
ли литовське громадянство й оселилися в Ризі.

Після від’їзду Є. Коновальця з Галичини А. Мель-
ник став крайовим командантом. У лютому 1924 р. 
за діяльність в УВО Андрія Мельника заарештувала 
польська поліція та покарала ув’язненням на чотири 
роки. Після звільнення деякий час працював упра-
вителем маєтностей митрополита Української Гре-
ко-Католицької Церкви Андрея Шептицького.

Обставини склалися так, що після трагічної заги-
белі першого голови ОУН Євгена Коновальця Анд-
рію Мельнику довелося очолити організацію, яка на 
початку ХХ ст. сконцентрувала в собі майже весь 
революційний потенціал української нації. Андрій 
Мельник, згідно з усним заповітом Євгена Коноваль-
ця, очолив ОУН. Його завданням було зберегти ОУН 
як загальнонаціональну силу, спроможну усіма до-
ступними методами й засобами боротися проти во-
рогів українського народу і шляхом національної ре-
волюції здобути Українську Самостійну Державу. Як 
голова ОУН він користувався великим авторитетом. 

Полковнику Мельнику давалися найкращі характе-
ристики. Поет Євген Маланюк називав його «люди-
ною зі шовку і сталі», відомий ідеолог націоналізму 
Микола Сціборський наголошував: «Це одна з корін-
них постатей Визвольних Змагань. Кому ж як не 

йому їх продовжувати?» Ветеран Армії УНР Роман 
Сушко стверджував: «Це велика людина, яка ніколи 
не підвела». Належним авторитетом користувався 
Андрій Мельник і в церковних колах. Так про нього 
згадував архієпископ Української Греко-Католицької 
Церкви Іван Бучко: «Полковник Мельник – це най-
краща людина, якого українці можуть мати за вож-
дя. Працьовитий, побожний і шанований усіма – він 
мало говорить, зате робить… Андрій Мельник має 
довір’я серед народу і народ гордий за нього». Про 
особисте життя Андрія Мельника відомо мало, бо 
не любив виставляти його на показ, навіть заборо-
няв своїм прихильникам про це писати. Відомо, що  
28 лютого 1929 р. він одружився з Софією Федак – 
рідною сестрою дружини Євгена Коновальця. Дітей 
у подружжя Мельників не було.

Відсутність дітей певною мірою позначалася  
у ставленні Мельника до молодих членів ОУН: «Він 
завжди опікувався молодшими членами організації, – 
 згадує його у післявоєнний період «мельниківець» 
Петро Варнак. – Зустрічаючись, найперше питав, 
чи не голодні. Коли проводив до поїзда, вмів купити 
канапку й ткнути її в кишеню молодшому чи старшо-
му від себе. Було в полковника природне бажання 
помогти».

Колишній французький посол у Берліні, член Фран-
цузької академії Жан Франсуа Понсе жив неподалік 
подружжя Мельників і залишив у своєму щоденни-
ку цікавий запис про них: «Цей Мельник – людина 
витонченої культури, дуже ввічливий і гарно вихо-
ваний. Його дружина – невеличка чорнявка з бист-
рими очима в окулярах і тонкими рисами обличчя. 
Полковник завжди сумний і маломовний. Коли ми 
з ним уранці зустрічалися, промінювала від нього 
велика гідність і джентельменство. Все перший 
вітався і запитував про моє здоров’я. А про себе 
не говорив ніколи. Однак пригадую собі моменти, 
коли Мельник ставав балакучий. Це було тоді, коли 
згадував Визвольні змагання України».

Після війни Андрій Мельник перебував у таборі для 
переміщених осіб у Німеччині, а згодом оселився  
у Великому Герцогстві Люксембургу. До цієї європей-
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ської держави Мельник потрапив невипадково. Коли 
був адміністратором лісів Львівської митрополії, 
він познайомився з князем Люксембургу Феліксом, 
який проходив військову службу в Перемишлі й ча-
сто приїздив до Львова. Тут вони заприятелювали, 
тому Мельник і зміг відносно легко оселитися після 
війни в люксембурзькому місті Клерво й залишав-
ся на чолі ОУН, докладаючи чимало зусиль, щоб 
згуртувати розрізнені українські політичні формації 
за кордоном. Так у 1948 р. було створено нову Ук-
раїнську національну раду, куди увійшли прогресив-
ні політичні сили. 

У 1957 р., перебуваючи у США та Канаді, Андрій 
Мельник виступив з програмою створення світової 
організації для об’єднання українців. Створена спе-
ціальна група, яка розпочала знаходити компроміси 
між усіма українськими групами світу. 

1967 р. було створено Світовий конгрес вільних  
українців (тепер – Світовий конгрес українців – СКУ).

Андрій Мельник завершив свій земний шлях 1 ли-
стопада 1964 р. у місті Кельні. Похований у Клерво, 
що на території Великого Герцогства Люксембург. 

Організація українських націоналістів у зв’язку з 
відзначенням 130-річчя від дня народження Андрія 
Мельника – голови Проводу ОУН – зобов’язується: 

– провести ремонт і впорядкувати територію біля 
пам’ятного знаку Андрію Мельнику у селі Воля Яку-
бова;

– видати фотоальбом, присвячений батьківщині 
Андрія Мельника; 

– видати інформаційний буклет «Андрій Мельник – 
 військовий діяч і борець за Українську Державу»;

– профінансувати видання окремого номера за-
гальнонаціонального журналу «Українська культу-
ра», присвяченого Андрію Мельнику (співфінансу-
вання з урахуванням благодійних коштів); 

– виготовити пам’ятну медаль до 130-річчя від дня 
народження Андрія Мельника; 

– виготовити пам’ятну медаль до 100-річчя Ук-
раїнської військової організації, керівником якої у 20-х 
 роках був Андрій Мельник;

– провести художні практики-пленери для учнів ху-
дожніх шкіл та студентів мистецьких спеціальностей 
міста Дрогобича та у селі Воля Якубова – батьків-
щині полковника;

– виготовити погруддя Андрія Мельника для ме-
моріальної кімнати Андрія Мельника в музеї «Дрого-
биччина» у місті Дрогобичі та для школи у селі Воля 
Якубова.

Комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр народної творчості  
і культурно-освітньої роботи» пропонує народним 
домам та ОТГ області провести тематичні заходи 
з нагоди відзначення 130-річчя від дня народження 
військового та політичного діяча Андрія Мельника. 

Рекомендовані тематичні заходи:

 – цикл лекцій та бесід: «Андрій Мельник – символ 
національно-визвольного руху», «Громадсько-полі-
тична діяльність полковника Андрія Мельника», 
«Андрій Мельник – голова ОУН і борець за неза-
лежність», «Головні подвиги в житті Андрія Мель-
ника»;

– тематичний вечір «Символ нації – лицар ідеї та 
чину»;

– година пам’яті «Україна пам’ятає! Світ ви-знає»;

– урок мужності «За честь, за славу, за народ»;

– патріотичний вечір «Незламний борець за волю 
України»;

– краєзнавчо-патріотичний квест «Ми діти твої, 
Україно»;

– науково-практична конференція «Легендарний 
Андрій Мельник»;

– конкурс малюнків «Ми знаємо своїх героїв»;

– патріотична виставка «Слава і честь Вам, 

борці за свободу»;

– патріотичний проєкт «Вони прославили наш 
край»;

– конкурс патріотичної поезії «Борітеся – поборете».

Людмила Антончик,

провідний методист з питань 

національно-патріотичного виховання



ЗАБУТІ ІМЕНА

2020, № 1-4 (86-89)
культурно-просвітницький вісник

16

С
ьогодні це, на жаль, призабуте ім’я мож-
на поставити в один ряд з найвідомішими 
співаками світу. З-поміж інформації про та-

лант Клима Андрієнка в газетах, рецензіях та від-
гуках тогочасної Європи достатньо навести лише 
два висловлювання про голос і мистецтво співу 
Андрієнка. Так, відомий німецький вокальний 
педагог і музичний критик Людвіг Гесс зазначав: 
«Андрієнко – один із найбільш феноменальних 
голосів, які я коли-небудь чув у моєму житті, це 

безсумнівний співочий геній». А багатолітній осо-

бистий концертмейстер великого Енріко Карузо, 

італієць Ренато Вірджіліо писав: «Його голос – це 

щось найбільш досконале, що мені довелося по-

чути в останніх роках. Коли я слухаю Андрієнка, 

пригадуються мені найбільші співаки моєї бать-

ківщини». Тож ким був цей справді геніальний 

український співак Клим Чічка-Андрієнко, вокаль-

ному таланту котрого підкорилися найвідоміші 

оперні сцени та концертні зали Європи? Поряд із 

педагогічним набутком таких відомих українських 

співаків та педагогів, як Олександр Мишуга, Мо-

дест Менцинський, Мирослав Скала-Старицький, 

Павло Голуб’єв, Олена Муравйова, Дометій Єв-

тушенко, Марія Сабат-Свірська, Павло Кармелюк 

та інші видатні майстри педагогічного ремесла  

у світовій царині співу, вокально-педагогічна спад-

щина Клима Чічки-Андрієнка стала безцінною. 

Уродженець невеличкого галицького містеч-

ка Копиченці Чортківської округи (нині Гусятин- 

ський район Тернопільської області) Клим прийшов  

у світ 19 липня 1885 року в сім’ї свідомого та ак-

тивного міщанина Андрія Чічки та Теодори (з Дем-

ківих), котрі з дитинства заклали допитливому до 

усього хлопцеві любов до пісні, повагу до рідного 

слова, культури та мистецтва.

 Клим чІчКА-АНдРІЄНКО
(до 135-річчя від дня народження 
видатного українського співака)

 Клим Чічка-Андрієнко з дружиною



ЗАБУТІ ІМЕНА

2020, № 1-4 (86-89)
культурно-просвітницький вісник

17
Опісля навчання в нормальній школі в Копи-

ченцях, Клим вступає до Тернопільської учитель-
ської семінарії. Здобувши фах учителя, працює  
в Городниці, а невдовзі у міській гімназії в рідних 
Копиченцях. З початком Першої світової війни 
Клим опиняється у вирі воєнних подій. Втім, і тут 
продовжує вчителювати у так званій «таборовій 
гімназії», де викладає математику і спів.

Після війни Андрієнко влаштовується на роботу 
в Центральний провід Українського педагогічного 
товариства «Рідна школа» і водночас вступає на 
правничий факультет Львівського університету. 

Одруження, у 1916 році, Клима Чічки з красунею 
Марією Трильовською, донькою відомого громад-
сько-політичного і культурно-освітнього діяча Га-
личини Кирила Трильовського, окрім привнесення 
у його життя справжнього затишку і щастя спри-
яло ще й кардинальним змінам у його подальшій 
долі. Марія, помітивши у співочому таланті Кли-
ма подарунок долі, переконує чоловіка розпочати 
серйозне навчання співу у кращих педагогів Єв-
ропи.

1922 року Клим Чічка вступає до Віденської Ви-
сокої Музичної Школи у клас відомого вокального 
педагога Ранієрія-Горбовського. Згодом, повер-
нувшись знову до Львова, Андрієнко удосконалює 
свій спів у професора Фляма-Флом’янського.

Динаміка вокальних успіхів Чічки стає настільки 
разючою, що вже наприкінці 1922 року його при-
ймають в трупу Львівського оперного театру для 
виконання провідних тенорових партій. Відтоді 
розпочинається тріумфальна хода Клима Чічки-
Андрієнка найвідомішими сценами Європи. Його 

неповторного тембру, краси, звучності й технічної 
досконалості лірико-драматичний тенор невдовзі 
здобуває гучне реноме неперевершеного Кава-
радоссі у «Тосці» Дж. Пуччіні, Каніо у «Паяцах» 
Р. Леонкавалло, Ленського в «Євгенії Онєгіні»  
П. Чайковського, Вальтера у «Нюрнберзьких мей-
стерзінгерах» Р. Вагнера й багатьох інших опе-
рах. Поряд із роботою у Львівському оперному 
театрі, Андрієнко провадить активне концертне 
життя. Виступаючи на сценічних майданчиках 
міст, містечок та сіл Галичини, співак активно про-
пагує вокальну музику М. Лисенка, С. Людкевича,  
В. Барвінського, Д. Січинського, О. Нижанківсько-
го та інших українських композиторів.

Вокально-педагогічна праця Чічки-Андрієнка, 
яку він розпочав у цей період у стінах Львівського 
Вищого музичного інституту ім. М. Лисенка, теж 
створила вагоме підґрунтя, на якому в майбут-
ньому зросте яскрава слава Клима Андрієнка як 
вокального педагога. На початку тридцятих років 
Клим Чічка-Андрієнко, як згодом виявиться, на-
завжди покине рідну Україну. Співак зосереджує 
свою надзвичайно активну концертну діяльність 
на кращих сценах Німеччини. Концертні зали та 
оперні театри Берліна, Дрездена, Лейпцига, Штут-
гарта та багатьох інших німецьких міст захоплено 
аплодують неперевершеному мистецтву україн-
ського співака. Популярність Клима Андрієнка 
стає настільки переконливою, що артиста запро-
шують знятися у фільмах «Бокаччо» та «Година 
спокуси», які вийшли на екран у 1937 році і стали 
непересічним явищем в історії німецького націо-
нального кінематографа з огляду на залучення до 
його розвою співака іноземного походження.
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А як не захоплюватись патріотичним вчинком 

Андрієнка, котрий на пропозицію запису його співу 
провідною на той час німецькою фірмою звуко-
запису «Телефункен» поставив жорстку умову – 
запис стане можливим лише тоді, коли у його ви-
конанні, поряд із оперними аріями світової кла-
сики, звучатимуть також твори українських ком-
позиторів та народні пісні з батьківщини співака. 
Опісля здійснення проєкту, Європа і світ вкотре 
отримали змогу ще раз вслухатися в мелодику од-
ного із найспівучіших народів землі – українців.

Після закінчення Другої світової війни Клим Чіч-
ка-Андрієнко робить нове сходження до оперного 
Олімпу Європи. Кращі оперні театри та концертні 
сцени Польщі, Франції, Італії, Швеції, Нідерландів 
затамовували подих у прагненні якомога довше 
насолоджуватись фантастичним звучанням голо-
су славетного українця. Неперевершений блиск  
і легкість звучання його голосу у верхньому ре-
гістрі, експресія й емоційність виконавської ма-
нери, артистизм, доведений до найвишуканішої 
шляхетності у його сценічній поведінці, без пере-
більшення, на очах у розчуленої публіки перетво-
рювали Клима Андрієнка на справжнього кумира 
сотень тисяч людей, співом якого замиловувались 
ще й після завершення його виступу.

1950 року Клим Чічка-Андрієнко засновує влас-
ну музичну школу на заході Німеччини, у місті Ро-
тенбург, де співак оселився і провів останні роки 
свого життя. У цій школі Андрієнко навчав співу 
виключно за власною методикою. У своїх працях, 
теоретичних розвідках та методичних рекоменда-
ціях Чічка-Андрієнко зосереджував свою увагу на 
таких важливих проблемах вокальної педагогіки, 

як «проблеми у процесі школення голосу», «спів  
і роль підсвідомості у ньому», «система дихаль-
них прийомів при співі», «фальцет як творчий 
елемент звукової палітри співака», «поєднання 
емоційного» і «технічного» у співі», а також тлу-
мачення багатьох інших проблем, з якими у про-
цесі педагогічної роботи зі співаками зустрічався 
маестро Андрієнко.

В останні роки життя великий співак прагнув 
повернутися в рідну Україну. Неодноразово він 
подавав прохання до радянського уряду на отри-
мання дозволу повернення на рідну землю. Проте 
щоразова відмова «найгуманнішої у світі Країни 
Рад» лише посилювала в душі митця біль, розпач 
і відчуття цілковитої безвиході. «Я так хотів би ще, 
хоч раз, приїхати в рідну моєму серцю Україну, 
щоб заспівати тим своїм незабутнім співвітчиз-
никам пісень, якими так повняться мої груди», – 
неодноразово, у час особливої зажури і туги за 
рідною землею зізнавався своїм рідним і близь-
ким Клим Андрієнко.

5 березня 1967 року, на вісімдесят другому році 
життя, полум’яне серце великого українця Клима 
Чічки-Андрієнка завершило свою земну пісню. 
Відтоді одинока могила на міському кладовищі  
у Ротенбурзі своїм постаментом зорить у простір, 
на сході якого знаходиться неозора Україна – зем-
ля, що колись народила для світу співака, у славі 
якого назавжди поєдналися вселюдська вдяч-
ність, світове визнання й невмируща пам’ять...

                                                    Роман Береза,

                кандидат педагогічних наук, доцент
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3 січня 2020 року на базі львівської фото-
студії «Magic story» тривав чудовий етнові-
кенд, організований майстринею, членкинею 

Об’єднання народних майстрів та художників-ама-
торів Світланою Муховецькою, де творчі особистості 
в пошуках нових задумів та ідей зібралися разом, 
щоби знайти нове джерело натхнення та предста-
вити свої вироби: святкові свитки з вибійкою від 
майстрині зі Стрия Альбіни Баланди, етнонамиста 
від львівських мисткинь Олександри Філіпович і Лесі 
Подругської, одяг в етностилі від Людмили Цоби Ко-
лоди. 

дОбІРКА миСТецЬКих мАТеРІАлІв  
(2020 РІК)

8 січня 2020 року вулицями Львова пройшла 
традиційна святкова хода звіздарів в межах 
XV фестивалю звіздарського мистецтва 

«Спалах Різдвяної звізди». До мистецької акції 
долучились члени Об’єднання народних майстрів 
та художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР 
Лідія Боженко, Андрій Михалик, Василь Строчук, 
Роман Турчак і традиційно патріарх звіздарського 
мистецтва, майстер-звіздар із м. Дубляни пан Бог-
дан Новак. На початку ходи подяки «За шанобливе 
ставлення, розвиток та збереження звіздарської 
справи» від імені організаторів отримали мето-
дисти КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Оксана та Михайло 

Бондар, а також майстер і художник із м. Городка 
пан Степан Кекляк. Очолила цьогорічну ходу звіз-
да, створена у стилі Яворівської іграшки авторства 
народного майстра, художника, різьбяра Василя 
Яремина. По завершенні ходи з вітальним словом 
до присутніх звернувся провідний методист обра-
зотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Михайло Бондар (https://
www.youtube.com/watch?v=BKXuqnm0uWU). 
Зокрема оголошено про роботу щодо включення 
мистецтва звіздарства до переліку нематеріаль-
ної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Посилання на подію: https://www.facebook.com/OlesyaKorali/posts/780701972411521
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Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3453041258070507&id=1223679511006704

25 січня 2020 року в кабінеті відділу куль-
турно-освітньої роботи КЗЛОРЛОЦНТ  
і КОР відбулася творча зустріч членів 

Об’єднання народних майстрів та художни-
ків-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР. Під час 
зустрічі провідний методист образотворчого та 
декоративно-ужиткового мистецтва Михайло 
Бондар зачитав план діяльності образотворчо-
го напрямку на 2020 рік. Майстер-звіздар із м. 
Дубляни п. Богдан Новак оголосив присутнім 
про початок роботи над книгою про українське 
звіздарство. Присутні майстри презентували 
свої новостворені роботи.

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3505616172813015&id=1223679511006704
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20 лютого у виставковій залі Стрий-
ського краєзнавчого музею «Вер-
ховина» відбулася презентація 
виставки живопису художниці з  

м. Дрогобича Світлани Дзедзей під промовистою 
назвою «Спроєктовані емоції».

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3587893441251954&id=1223679511006704

21 лютого 2020 року провідний мето-
дист образотворчого та декоративно-
ужиткового мистецтва КЗЛОРЛОЦНТ 

і КОР Михайло Бондар перебував із робочою 
поїздкою на Сколівщині, де узгоджував умо-
ви монтажу виставки творчих робіт Об’єднання 
народних майстрів та художників-аматорів при  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР з нагоди дня народження  
Т. Г. Шевченка на базі виставкових залів ново-
створеного Історико-краєзнавчого музею «Сколів-
щина».

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3590115504363081&id=1223679511006704

28 лютого провідний методист з питань 
естетичного виховання і народних 
традицій КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Оксана 

Бондар та провідний методист образотворчого та 
декоративно-ужиткового мистецтва Михайло Бон-
дар відвідали м. Дубляни Жовківського району 
Львівської області. Метою поїздки було уточнен-
ня та доповнення інформації про українське звіз-
дарство Надсяння с. Мацьковичі Перемишльсько-
го повіту Республіки Польща, а також відеофікса-
ції творення звізди для внесення цього елемента 
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НКС до Національного переліку ЮНЕСКО. Меш-
канець м. Дубляни, пан Богдан Новак, знаний не 
лише на Львівщині, а й за її межами. У 1940-х ро-
ках він, будучи ще маленьким хлопчиком, разом з 
іншими родинами мацьківчан був переселений з 
рідного села. При цьому до Дублян переселила-
ся і магія Різдва з його унікальними традиціями 
звіздарства, які мацьківчани дбайливо берегли  
і передавали з покоління в покоління. Світло Різ-
двяної зірки впродовж років зігрівало й освітлю-
вало шлях звіздареві. Ще на початку 1970-х років 
пан Богдан Новак почав відроджувати давню тра-
дицію звіздарства, заохочуючи і долучаючи до 
цього нащадків, мешканців м. Дубляни та усіх охо-

чих. Процес творення звізди є колективним. Він 
надихає і згуртовує всіх учасників цього дійства. 
Тож, записуючи відео, методисти мали унікаль-
ну нагоду долучитися до сакрального процесу 
звіздо-творення і перейняти безцінний досвід та 
секрети звіздарства. КЗЛОРЛОЦНТ і КОР вислов-
лює сердечну подяку майстру звіздарської справи 
пану Богданові Новаку за його величезний внесок  
у збереження, відтворення та розвиток українсь-
кої традиції.

Оксана Бондар,
провідний методист з питань естетичного 

виховання та народних 
традицій КЗЛОРЛОЦНТ і КОР

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3622083427832955&id=1223679511006704

29 лютого 2020 року в кабінеті від-
ділу культурно-освітньої роботи  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР відбулася дру-

га у цьому році творча зустріч Об’єднання на-
родних майстрів та художників-аматорів при 
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР. На зустрічі обговорюва-
лись мистецькі події за лютий та план підготов-
ки до Шевченківської виставки на базі Історико-
краєзнавчого музею «Сколівщина» у м. Сколе.

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3616756311699000&id=1223679511006704

миТцІ лЬвІвщиНи СвОЇми шедевРАми вшАНОвУюТЬ 
геНІя шевчеНКА НА ЗемлІ СКОлІвщиНи!

8 березня 2020 року за участю майстрів 
пензля, народних умільців, майстринь Га-
личини, інтелігенції Сколівщини в істори-

ко-краєзнавчому музеї «Сколівщина» відбулося 
урочисте відкриття мистецької виставки «Тарасо-

ва палітра». Художники, народні майстри з Львів-
щини демонстрували власні витвори, розповіда-
ли про свій творчий шлях та надбання. Картини 
митців, художні вироби, роботи з ниток, бісеру, 
намисто перегукуються у своїй вишуканій манері, 
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несуть позитивну енергетику, світло, мотивують 
до творчості, сприяють розриву звичних шаблонів. 
Талант митців безмежний. Виставка тривала з  
8 по 22 березня. 

Тетяна Зінкевич,

директор Історико-краєзнавчого  
музею «Сколівщина»

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3565806806826500&id=100001916482039

8 
квітня в межах Дня арт-терапії «Весняний 
Бум» тривала  творча онлайн-майстерка 
«Писанкове диво». Мистецтвом написання 

писанок ділиться майстриня, членкиня Об’єднання 
народних майстрів та художників-аматорів   
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Оксана Бондар.

                                                     Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3753822824659014&id=1223679511006704
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дОмАшНЄ КАлАТАННя в УмОвАх  
деРжАвНОгО КАРАНТиНУ!

жодні перепони та труднощі не зупи-
нять народної душі у її творчості!  
12 квітня в нових, незвичних умовах, 

за посередництвом сучасних засобів майстер-
калаткар із міста Дубляни пан Богдан Новак 
доносить до нас прадавнє мистецтво калат-
карства! 

А тепер трохи з історії калатання.

Калатання – це, мабуть, один із найстаріших 
способів утворення звуків в історії людства. Піз-
ніше винайшли бубни, труби-роги, трембіти, со-
пілки тощо. В Україні калатання не забували ніколи.  
У прадавні часи, коли ще дзвонів не було, найпро-

стішим поширеним засобом творення голосних 
звуків була підвішена дошка-калатало, в яку пра-
ли києм. Чи ворог надходив, чи орда сунула, чи 
хмара сарани налітала – люди били на сполох – 
звуки розлітались далеко, сягали сусідніх по-
селень. За християнства поширились дзвони, бо 
були більш голосними. Але калатання не зникло. 
Його й надалі застосовували господарі, пастухи, 
сторожі...

Ручна калаталка

Дуже простий ударний інструмент: подовгаста 
дощинка з отвором посередині, в який вставлено 
й закріплено дерев’яний стержень, нижній кінець 
якого з ручкою, а верхній має проріз і є вилкою. 
Через проріз проходить коромисло з молотком. 
Якщо взяти інструмент за ручку і ним махати, мо-
лоток повертається і почергово б’є по сторонах 
дощечки. Створюються ритмічні звуки – калатан-
ня. Гучність й тональність звуків залежать від роз-
мірів, матеріалу калаталки та сили ударів.

Ручні калаталки були у кожного господаря. На 
обійсті, пасіці чи в полі ними відлякували хижих 
звірів і птахів. Сповіщали сусідів про напасть. Бра-
ли калаталки на лови для полохання, заганяння 
дичини. Маленькі калаталки були чи не першими 
дитячими іграшками. Варто зазначити, що якість 
калатання є найкращою при положенні «молотком 
униз». Це підтверджує думку про те, що першо-
взірцем дзвону була саме калаталка, бо дзвін 
найкраще звучить при опущеному билі-серці.

Калатання і наша обрядовість

Спочатку калаталки застосовували ранньою 
весною для того, аби прикликати з вирію лелек, 
котрі прилітають першими і калатають дзьобами, 
а також для зазивання весни. Згодом цей період 
збігся з початком великого посту. Дівчата створю-
вали писанки – символ відродження й воскресіння, 
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діти зазивно калатали, будили природу. Звичай 
калатання під час великого посту при виконанні 
страсних і воскресних містерій в Україні не зник. 

Розповімо про цей звичай в Галичині. У страсний 
четвер, ще голосить дзвін, а діти ручними кала-
талками вже сповіщають про наближення лиха – 
розпинання Ісуса Христа. У Великодню п’ятницю, 
під час триразового обходу процесії навколо хра-
му і покладання плащаниці калатають діти, а чо-
ловіки перуть киянками-булавами у підвішену на 
ланцюгу грубу дубову дошку-калатало. Гучні зву-
ки розносяться по всій окрузі. Якщо б’ють два або 
навіть чотири чоловіки з різними частотами і си-
лами ударів, виникає мелодія, сумна і бентежна. 
Створили її прадіди у часи напастей, а наші душі – 
успадкували. Тут калатання – це прибивання 
Ісуса до хреста, тріскання скель по Його смерті 
та привалення каменя до входу в гріб. Містерія 
Воскресіння розпочинається нічними молитвами-
чуваннями, виходом з храму й замиканням две-
рей. Процесія тричі обходить храм під звуки ка-
латання, що змовкає лише під час зупинок, коли 
священник стає перед дверима і тричі вдаряє  
у них хрестом – відвалюється кришка гробу. Ручні 
калаталки ляскають дзвінко і часто, а дошка гуде 
гучно й вимогливо. У храмі вже нема Гробу Гос-
поднього. Коли повідомляється – «Христос Вос-
крес!», – радісно озиваються дзвони, калатало 
вибиває мелодію і заливаються ручні калаталки. 
Стрясають повітря постріли. Лунають дзвони під 
акомпанемент калатання й окремих пострілів. 
Того Великого дня передзвонами і калатанням 
переповнений світ. Постріли й радісне калатання 
звучать у селі ще тиждень, до Провідної, Хоминої 
неділі.

Калаталки і сучасність

Ще до середини минулого століття ручні кала-
талки були поширені по всій Галичині. Але після 
впровадження «совєцького православ’я» кала-
тання і калаталки збереглись не всюди. У сім’ї 
відомого майстра з виготовлення Різдвяних звізд 
Богдана Новака з міста Дубляни ручна калаталка 
зберігається і застосовується ще з початку мину-

лого століття. Виготовив її дід Семен у рідному 
селі Мацьковичі, що у Надсянні. У цьому велико-
му українському селі, під час сумнозвісної депор-
тації українців 1945 року, калаталки були у кож-
ній хаті. Мацьківчани перевезли свої калаталки  
у місця нового проживання й застосовували, як  
і в Надсянні. 

Від початку минулого століття в містах і селах 
України під час футбольних матчів вболівальни-
ки застосовували звукові засоби: деркачі, бубни, 
труби і навіть гармонійки. Але інструментом, що 
найкраще додавав азарту та енергії гравцям, була 
калаталка. Вона зазивно звучала у Львові на мат-
чах команди «Карпати». Але із зміною поколінь 
вболівальників чомусь про неї забули. Важко 
знайти загадки про калатання в літературі, немає 
відомостей і в мережі Інтернет.

У різних місцях України ще можна віднайти ка-
латалки розмаїтих конструкцій: з двома молот-
ками, потрійні, калаталки із чотирма молотками, 
якими потрібно обертати. Зустрічаються навіть 
багатоярусні калаталки на вісім і більше молотків, 
проте це велика рідкість, адже, щоби правильно 
калатати ними, необхідно мати навички і доклас-
ти чималих зусиль. І зовсім непотрібно навичок  
і великих зусиль під час калатання простою руч-
ною калаталкою з одним молоточком. Нею можуть 
калатати навіть маленькі діти.

Калаталка, цей виключно національний звуко-
вий інструмент, як і знаменита Яворівська забав-
ка, потребує відродження й поширення по всій 
країні. Невелика, барвисто розмальована проста 
дерев’яна калаталка може стати чудовою дитячою 
іграшкою. Якщо ж виготовляти калаталку з сучас-
них і безпечних матеріалів – кольорових пласт-
мас, металопластикових композитів та інших, 
вона може стати масовою іграшкою й чудовим 
інструментом для спортивних уболівальників.

Мирослав Бардахівський,

історик, мистецтвознавець

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3768371416537488&id=1223679511006704 
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2 липня на базі Державного історико-
краєзнавчого музею «Нагуєвичі» відбулося 
відкриття виставки живопису у креативно-

му стилі «про-арт» від дрогобицької художниці 
Світлани Дзедзей.

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3130433557023301&id=100001700610588

21 липня 2020 року майстриня, членкиня 
Об’єднання народних майстрів та худож-
ників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР 

Ольга Кріль провела онлайн майстер-клас на 
тему «Створення лемківської кризи».

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4182677445106881&id=1223679511006704

20 серпня в межах святкування Дня Не-
залежності України в Закарпатському 
музеї народної архітектури та побуту 

відкрилась ІІ Всеукраїнська виставка «Натхненні 
лялькою». Цьогоріч близько 30 майстрів предста-
вили понад 140 робіт, серед них львівська май- 
стриня та художниця, членкиня Об’єднання на-
родних майстрів та художників-аматорів при  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР пані Наталія Івженко.

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4331110170263607&id=1223679511006704
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20 
серпня 2020 року на базі Дитячої Біб-
ліотеки Тринадцять ЦБС Львова для 
дітей відбувся майстер-клас з полімер-

ної глини «Книжкові квінтесенції», приурочений 
до 29-ї річниці Незалежності України, який про-
вела народна майстриня, членкиня Об’єднання 
народних майстрів та художників-аматорів при  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Оксана Бондар.

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1418417705011417&id=100005296024952

24 серпня, у День Незалежності Украї-
ни, майстрині, членкині Об’єднання 
народних майстрів та художників-

аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Олександра 
Філіпович, Альбіна Баланда, Лідія Кучма, Гали-
на Данило брали участь у святковому ярмарку  
в м. Трускавці.

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4343522425689048&id=1223679511006704

28 серпня у смт Верховина Івано-Фран-
ківської області відбувся Всеукраїн- 
ський бісерний пленер «Гердан – 

спадщина віків», в якому взяла участь досвідче-
на, талановита майстриня, членкиня Об’єднання 
народних майстрів та художників-аматорів при  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР пані Ірина Білик.

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/yljana.vasulenko/posts/3735400736489424
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13 вересня майстрині Об’єднання народ-
них майстрів та художників-аматорів 
при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР взяли участь  

у виставці-ярмарку з нагоди Дня міста Борислава.

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=746670332565098&id=100016664148419

20 вересня в приміщенні інклюзивної сен-
сотеки м. Львова, що у Стрийському 
парку, відбулось відкриття виставки  

живописних картин художниці Ніни Тимощук.

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4483381831703106&id=1223679511006704

28 вересня на базі Дитячої Бібліотеки 
Тринадцять ЦБС Львова для дітей 
відбувся майстер-клас «Книжка свої-

ми руками», який провела народна майстри-
ня, членкиня Об’єднання народних майстрів та 
художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР  
Оксана Бондар.

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1452102198309634&id=100005296024952
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9 жовтня 2020 року в Дитячій Бібліотеці  
Тринадцять тривав майстер-клас «Осіння 
казка на склі» від Оксани Бондар – мето-

диста з естетичного виховання та народних тра-
дицій, під час якого діти придумали кожен свою 
історію і втілили її в малюнку на склі.

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5236283006397673&id=1258527784173235

22
листопада відбулися другі недільні он-
лайн-вечорниці в межах благодійного 
проєкту «Добро дій і радій». Під час 

ефіру майстер-клас з виготовлення екосувенірів 
демонструвала майстриня, членкиня Об’єднання 
народних майстрів та художників-аматорів при 
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР Галина Данило. 

Посилання на подію:  
https://www.facebook.com/olena.morol/posts/2038576742951272 

Михайло Бондар,
методист з образотворчого

 та декоративно-ужиткового мистецтва
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цьогоріч пішла у засвіти багаторічна членкиня 
Об’єднання народних майстрів та художни-
ків-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР пані 

Наталія Яртись. Запам’ятається п. Наталія колек-
тиву установи та усій творчій спільноті Львівщини 
як добра, чуйна та надзвичайно талановита люди-
на, чиї роботи неодноразово прикрашали численні 
виставки народної творчості Львівщини.

Свої перші спроби бісерування майстриня здійс-
нила ще у 14 років, коли їй, як і всім дівчаткам її віку, 
захотілося оригінальних прикрас. Найбільш склад-
ним у той час було придбати якісний бісер, капро-
нові нитки, спеціальні голки та фурнітуру. Але пра-
бабуся й бабуся радо допомогли юній Наталії осво-
ювати мистецтво вишивки, бісероплетіння, ткацтва, 
а також в’язання на спицях і гачком. З роками дитяче 
захоплення переросло у справу всього життя.

Першими виставками, в яких брала участь мист-
чиня, були збірні виставки творчості, які організову-
валися у львівській школі № 62. Відтоді ім’я Наталії 
Яртись незмінно увійшло до переліку учасників різ-
номанітних виставкових заходів, на яких майстри 

щоразу дивували глядачів своїми унікальними робо-
тами. Та яким би не було захоплення, для кожного 
митця вкрай важлива підтримка близьких. І ця під-
тримка у п. Наталії була. Спершу родина, а згодом 
чоловік завжди допомагали і заохочували до нових 
кроків у творчому житті. Наталія Миколаївна переда-
ла свій талант дітям. Її сини стали визнаними май-
страми з бісероплетіння.

Творча діяльність майстрині була вкрай насиче-
ною. У 2003 р. пані Наталія стала постійним керів-
ником секції бісероплетіння на Всеукраїнському 
науково-практичному семінарі «Зрима пісня», що 
проходив в Одеському обласному гуманітарному 
центрі. На базі роботи цієї секції було засновано 
школу, в якій зараз навчається понад 40 осіб. У цьо-
му ж році Наталія Яртись брала участь в Міжнарод-
ному фестивалі українського фольклору «Берегиня»  
(м. Луцьк) та побувала на фольклоріаді в Угорщині 
(м. Будапешт), куди згодом їздила також у 2004, 
2005 та 2007 роках. У 2005 р. майстриня була за-
прошена в Угорщину (м. Шалка) для проведення 
майстер-класу, а також стала учасником Днів євро-
пейської культури у Польщі (м. Краків). Бісеруваль-
ниця неодноразово брала участь в міжнародних 
фестивалях народної творчості, що проводяться  
в польських містах Венгожево та Ченстохова, а також 
у польському святі фольклору (м. Пишня) та «Яге-
лонському ярмарку» (м. Люблін). Активною участю 
Наталія Яртись долучилася до фестивалів «Краї-
на мрій» (м. Київ), «Карпатський вернісаж» та «Ук-
раїнський сувенір» (м. Київ). Щоразу її вправність ви-
нагороджується численними грамотами, дипломами 
та подяками. Найкращим свідченням міжнародного 
визнання і справді високого рівня робіт майстрині є 
те, що її вироби зберігаються в колекціях музею ук-
раїнського мистецтва в м. Чикаго (США), у Ватикані, 
а також у музеї ім. Гончара (м. Київ).

Завдяки зусиллям, що за життя віддала пані На-
талія мистецтву українського бісероплетіння, воно 
й надалі розвивається, даруючи красу та естетичну 
насолоду людям.

СвІТлОЇ пАм’яТІ НАТАлІЇ яРТиСЬ
(1963–2020)
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«мАНдРУй меРежею ІНТеРНеТ 
беЗпечНО»

(методичні рекомендації щодо відзначення в закладах 
культури всеукраїнського дня безпечного Інтернету)

д
ень безпечного Інтернету відзначається 
щорічно у перший вівторок лютого і має на 
меті об’єднати зусилля зацікавлених держав-

них, громадських і приватних організацій для підви-
щення культури користування Інтернетом, запобі-
гання розповсюдженню через інформаційні ресурси 

«Ті ж самі права, які людина має  
в офлайновому середовищі, повинні 

також захищатися в онлайновому 
середовищі»

Резолюція 32-ї сесії Ради ООН з прав 
людини «Заохочення, захист і здійснення 

прав людини в Інтернеті»

проявів дитячої порнографії, расової нетерпимості, 
тероризму, безпечного використання Інтернет-тех-
нологій. Понад 130 країн підтримали ідею Дня без-
печного Інтернету, мільйони людей в усьому світі 
об’єднуються задля досягнення позитивних змін та 
підвищення освіченості з питань безпеки он-лайн. 
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День безпечного Інтернету (SID) організовується єв-
ропейськими некомерційними організаціями Insafe 
та INHOPE за підтримки Європейської комісії для 
популяризації безпеки та позитивного використання 
цифрових технологій, особливо дітьми та молоддю.

Вперше ідея відзначати цю дату була висунута 
Єврокомісією ще у 2004 році, а функції основного 
координатора руху були покладені на Insafe – євро-
пейську мережу організаційних центрів з пропаганди 
безпечного, свідомого користування Інтернетом та 
мобільним зв’язком.

Україна долучилася до цього процесу лише у 2008 
році. Тоді була створена Коаліція за безпеку дітей 
в Інтернеті. В Україні у цей день в закладах освіти, 
культури, дитячих і молодіжних клубах, громадських 
організаціях, в медіа та на сторінках соціальних ме-
реж діти та дорослі обговорюють питання безпечної 
поведінки в Інтернеті, потенційних загроз, випадки 
порушення прав людини та механізми їх захисту.

Інтернет – надзвичайно потужний ресурс, який 
значно полегшує життя людини та відкриває необме-
жені можливості для самореалізації та саморозвитку 
особистості, спілкування, навчання, дозвілля. Але 
разом із тим в Інтернеті приховано чимало небезпек 
як для дітей, так і для дорослих. Знання цих небез-
пек дозволить їх уникнути. 

Коаліція за безпеку дітей в Інтернеті виокремлює 
такі Інтернет-загрози в мережі, як віруси, фішинг, 
кардинг, грумінг, булінг, мобінг. З урахуванням 
найнижчого в Європі рівня проникнення Інтернету  
в Україні ці терміни мало для кого несуть змістовне 
навантаження. Хоча без з’ясування їхнього змісту 
не може бути й мови про підключення домашнього 
комп’ютера до Інтернету.

Комп’ютерний вірус – це невелика програма, 
яка написана програмістом високої кваліфікації, 
здатна до саморозмноження й виконання різних де-
структивних дій. На сьогоднішній день відомо понад  
50 тис. комп’ютерних вірусів. Дія вірусів може проявля- 
тися по-різному: від різних візуальних ефектів, що 

заважають працювати, до повної втрати інформа-
ції. Більшість вірусів заражують виконавчі програми, 
тобто файли з розширенням .EXE та .COM, хоча ос-
таннім часом все більшої популярності набувають 
віруси, що розповсюджуються через систему елек-
тронної пошти.

Фішинг (англ. fishing – рибальство) − вид шах-
райства, метою якого є виманювання у довірливих 
або неуважних користувачів мережі персональних 
даних клієнтів онлайнових аукціонів, сервісів з пере-
казування або обміну валюти, Інтернет-магазинів. 

Шахраї використовують усілякі схеми, які найчасті-
ше змушують користувачів самостійно розкрити кон-
фіденційні дані. Наприклад, посилаючи електронні 
листи із пропозиціями підтвердити реєстрацію об-
лікового запису, що містять посилання на веб-сайт  
в Інтернеті, зовнішній вигляд якого повністю 
копіює дизайн відомих ресурсів.

Фішинг – один із різновидів соціальної інженерії, 
заснований на незнанні користувачами основ мере-
жевої безпеки. Зокрема, багато хто не знає простого 
факту: сервіси не розсилають листів з проханнями 
повідомити свої облікові дані, пароль та інше.

Для захисту від фішингу виробники основних Ін-
тернет-браузерів домовилися про застосування од-
накових способів інформування користувачів про те, 
що вони відкрили підозрілий сайт, який може нале-
жати шахраям. Нові версії браузерів уже володіють 
такою можливістю, яка відповідно іменується «анти-
фішинг».

Грумінг (англ. grooming)  – входження в довіру 
до дитини з метою її схилення до будь-якого бру-
тального поводження, у тому числі й сексуального.

Злочинці найчастіше встановлюють контакти з 
підлітками в чатах або на форумах. Зазвичай вони 
добре обізнані із захопленнями сучасної молоді і без 
особливих зусиль підтримують бесіди. Вони знахо-
дять співрозмовників, які чимось засмучені або шу-
кають підтримки, співчувають їм, потім пропонують 
перейти в більш відокремлене віртуальне місце 
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спілкування. Поступово втягують їх в обговорення 
інтимних питань. Згодом пропонується зустріч в ре-
альному світі. 

Буллінг (англ. bullying)  – залякування, переслі-
дування, знущання, глузування й інші дії, які здат-
ні налякати, принизити чи іншим чином негативно 
впливати на дитину.

Цей вид насильства набув широкого поширення 
в середовищі підлітків. Вони створюють сайти, при-
свячені одноліткам, які з тих чи інших причин стають 
«ізгоями», розміщують компрометуючі фотографії, 
надсилають анонімні образливі та загрозливі пові-
домлення, розпускають непристойні чутки. Іноді сце-
ни знущання знімаються на фото- або відеокамеру  
і потім поширюються через Інтернет.

З метою кібер-булінгу використовуються сервіси 
миттєвих повідомлень, електронна пошта, соціальні 
мережі, ігрові та розважальні сайти, соціальні ме-
режі, форуми та чати. Дорослі можуть здогадатися 
про кібер-булінг стосовно своєї дитини, якщо ста-
ють свідками незвичної реакції на отримані елект-
ронні листи, СМС або помічають небажання дитини 
відвідувати школу чи використовувати домашній 
комп’ютер.

Мобінг (англ. mob – натовп)  – психологічні утис-
ки, переважно групові, працівника з боку роботодав-
ця або інших працівників, що передбачають постійні 
негативні висловлювання, критику на адресу праців-
ника, його соціальну ізоляцію усередині організації, 
виключення з його службових дій соціальних контак-
тів, поширення про працівника свідомо неправдивої 
інформації та ін.

Термін ввів у психологію груп доктор Ханц Лейман, 
який вперше здійснив дослідження мобінгу на робо-
чих місцях у Швеції на початку 1980-х. Мобінг вира-
жається в різних формах, і розвиток Інтернету поро-
див чергову хвилю мобінгу в соціальних мережах. 

За наслідками мобінг в Інтернеті нічим не відріз-
няється від реального життя. Особливо чутливі 
люди переживають цькування дуже важко, аж до 
суїциду. Особливо це явище небезпечне для дітей, 

які через незрілість психіки близько до серця сприй-
мають знущання однолітків. Існують приклади дитя-
чих самогубств на цьому ґрунті. 

Інтернет-мобінг навіть більш небезпечний, оскіль-
ки, якщо раніше діти, які зазнавали утисків одно-
класників, могли хоча б вдома уникати цих проблем, 
то зараз цей тиск дитина відчуває постійно. Збіль-
шується він тим, що Інтернет робить мобінг відкри-
тим для всього світу. Дитина отримує ярлик жерт-
ви в очах тих, хто не повинен знати про цькування  
(в соціології це називається «стигматизацією»).

До Інтернет-загроз належать також нелегальні 
та шкідливі матеріали, що не відповідають віковим 
особливостям і негативно впливають на фізичне та 
психічне здоров’я дітей (небажаний контент). Це:

Контент для дорослих. Понад 95% батьків вва-
жають найголовнішою небезпекою в Інтернеті «до-
рослий» контент, який можуть переглядати діти, зо-
крема порноконтент. Розміри порноіндустрії надзви-
чайно масштабні. Вона вважається третім великим 
джерелом прибутку для організованої злочинності 
у США, яка отримує від 8 до 10 мільйонів доларів 
у рік (за даними 1986 року). Інтернет може надати 
дітям швидкий та здебільшого безкоштовний доступ 
до порноконтенту. Необхідно лише ввести ключові 
слова або фрази для того, аби отримати тисячі по-
силань на сайти із дорослим контентом. Практично 
гарантовано, що дитина зустрінеться із порнокон-
тентом, навіть якщо вона і не шукала його. 

Пропагування сексуального насилля над 
дітьми, жорстокої поведінки, шкідливих звичок 
тощо. Перегляд матеріалів, що містять сцени на-
силля та жорсткості по відношенню до людей або 
тварин, перешкоджає нормальному формуванню 
моральних цінностей та може завдати психологіч-
них травм. 

Зваблення дітей через он-лайн. Злочинці на-
магаються завоювати довіру дитини, щоб втягти її 
в ситуацію сексуального насилля. Варто зауважити, 
що в сучасних ЗМІ, а також в Інтернеті, пропагується 
сексуальність та навіюється думка, що значущість 
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людини залежить від її сексуальної зовнішності та 
поведінки. Тобто, людина розглядається як об’єкт 
втілення сексуальності. І злочинці цим користують-
ся сповна. Знайомство та встановлення довіри між 
злочинцем та жертвою відбувається під час спілку-
вання в мережі Інтернет: миттєві повідомлення, бло-
ги, соціальні мережі, дошки оголошень та інше. Діти 
не лише можуть легко знайти порнографічні сайти, 
вони так само легко можуть отримати інформацію, 
яка підштовхне їх до скоєння злочину, наприклад: 
інформацію про виготовлення та розповсюдження 
наркотиків, способи крадіжки грошей або про те, 
як зробити саморобну вибухівку. Необхідно лише 
набрати відповідну ключову фразу і – відповідь на 
екрані монітора!

Створення у мережі профайлів для виявлення ін-
тересів дитини. На сьогоднішій день соціальні ме-
режі набувають все більшої популярності у дітей 
та підлітків. Більшість існуючих соціальних мереж 
заохочують користувачів надавати якомога більше 
особистої та конфіденційної інформації (прізвище 
та ім’я, домашня адреса, номери телефонів, місце 
роботи, інтереси та захоплення). Шахраю неважко 
обрати потенційну жертву та вивчити її за наданою 
у профайлі інформацією. До речі, користувачі викла-
дають подібну інформацію переважно добровільно, 
не усвідомлюючи можливих наслідків такої необе-
режності. Діти охоче розміщують світлини, які також 
можуть бути використані шахраями у власних цілях. 
Іноді підлітки охоче розміщують свої пікантні світ-
лини, не замислюючись над тим, що опублікована  
в Інтернеті інформація залишається в мережі назавжди.

10 правил безпечного користування  
Інтернетом 

1. Використовуйте надійний пароль – комбінуйте 
букви, цифри та інші символи. Зберігайте свої па-
ролі в таємниці.

2. Не вірте всьому, що читаєте, – завжди пере-
віряйте достовірність джерела. 

3. Не викладайте особисту інформацію про себе, 
своїх рідних, друзів і знайомих в Інтернеті. 

4. Захистіть свій комп’ютер! Регулярно оновлюй-
те операційну систему, використовуйте антивірусну 
програму, використовуйте брандмауер. Створюйте 
резервні копії важливих файлів. Будьте обережні, 
завантажуючи файли з Інтернету.

5. Ніколи не зустрічайтеся зі своїми он-лайн дру-
зями особисто. Вони можуть бути не тими, за кого 
себе видають.

6. Не поширюйте в Інтернеті контент незаконного 
або непристойного змісту. Поводьтеся чемно і ніко-
ли не ображайте інших.

7. Упевніться, що ваш профіль в соціальній мережі 
закритий від сторонніх (перевірте налаштування 
безпеки). 

8. Додавайте «у друзі» лише тих, кого справді знає-
те, навіть якщо це друзі ваших друзів, але особисто 
ви не знайомі, краще зайвий раз перестрахуватися. 

9. Вашим друзям необхідно запитати вашого до-
зволу, перш ніж завантажувати фотографії з вами 
або позначати вас на світлинах у соціальних мере-
жах. Не бійтеся сказати їм про це, і самі теж дотри-
муйтесь цього правила. 

10. Не переходьте за посиланнями, прикріпленими 
в електронних повідомленнях – безпечніше вводити 
адресу в рядок браузера самостійно.

Актуальність проблеми безпеки дорослих, а особ-
ливо дітей в Інтернеті не викликає жодного сумніву, 
адже за даними організації UNICEF у 2017 році ко-
жен третій користувач Інтернету – це молода люди-
на віком до 18 років. При цьому результати дослі- 
джень ілюструють, що сьогодні в Україні про безпеку 
в Інтернеті недостатньо поінформовані не лише 
діти, а й їхні батьки та вчителі. Рівень залучення до-
рослих до процесу навчання дітей у цьому напрямі 
залишається вельми низьким, хоча 72,5% дітей ви-
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словили зацікавлення в отриманні такої інформації. 
Тому необхідно задіяти масові канали комунікації, 
аби підвищити обізнаність дітей та дорослих з цієї 
теми, приділяти належну увагу онлайн-культурі ук-
раїнської молоді.

Ідея онлайн-безпеки еволюціонувала останні роки, 
змінюючи фокус від створення «безпечного» Інтер-
нету до створення «кращого» Інтернету. 

Для того, щоби бути обізнаним із тим, як відзна-
чається у світі та Україні День безпечного Інтернету, 
стежте за хештегами  #SID2019 та  #SaferInternetDay, 
#ДеньБезпечногоІнтернету у соціальних мережах.

Національний комітет Дня безпечного Інтер-
нету в Україні підготував інформацію про те, як 
приєднатися до Дня безпечного Інтернету:

1. Логотип «День безпечного Інтернету» мож-
на завантажити за посиланням: http://startuem.
lg.ua/?p=1445

2. Повідомляйте про свої події у соціальних ме-
режах, використовуючи хештег #SID2016Ukraine

3. Ви можете повідомити Національний комі-
тет Дня безпечного Інтернету про заплановані 
Вами заходи  за посиланням:  http://goo.gl/forms/
tgjU3eQrcG

4. Ви можете використовувати відео  ка-
налу «Права людини та Інтернет» за 
посиланням: http://bit.ly/1P1AdOM

5. Урок Інтернет-безпеки для проведення  з 
дітьми та молоддю Ви можете завантажити за 
посиланням: http://startuem.lg.ua/?p=1445

6. Завантажити посібник «Освіта у сфері прав 
людини в Інтернеті» з п’ятьма новими групови-
ми вправами можна тут: https://www.academia.
edu/18492034/

7. Онлайн курс «Права людини та Інтернет», 
що передбачає ознайомлення Інтернет-користу-

вачів з їх правами в онлайн середовищі: http://hr-
online.org.ua/ua/kursi/

8. Тренінгові вправи переможців Національ-
ного конкурсу тренінгових вправ з безпечної по-
ведінки в Інтернеті для дітей та молоді Ви може-
те завантажити за посиланням: http://startuem.
lg.ua/?p=1427#more-1427 або знайти в журналі 
«Соціальний педагог» видавництва «Шкільний 
світ» (Випуск № 2, 2015).

9. Приєднатися до міжнародної кампанії «Рух 
проти мови ненависті он-лайн» можна на 
сайті: http://www.nohatespeechmovement.
org/  (англійською мовою). Завантажити практич-
ний посібник «Букмаркс: керівництво по бороть-
бі з мовою ненависті он-лайн за допомогою 
освіти у сфері прав людини» (англійською мо-
вою) – http://bit.ly/1e726mq

10. Ви можете приєднатися до Дня безпечного 
Інтернету у Twitter: https://twitter.com/UkraineSID

11. Українське відео про права людини  
в Інтернеті від каналу «Права людини та  
Інтернет»:

https://www.youtube.com/channel/
UCeuQLmBXJMdjLl5lUEUQDlA

12. Сайт Онляндія – безпечна веб-країна: 
http://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm.

За матеріалами сайтів: https://www.
saferinternetday.org, 

https://www.prostir.ua/

Софія Пшемінська,

завідувачка відділу культурно-освітньої роботи
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НАцІОНАлЬНО-пАТРІОТичНе вихОвАННя  
У СТАРОСАмбІРСЬКОмУ РАйОНІ 

С
таросамбірщина – особливий карпатський 
регіон зі своїми традиціями, з чудовими, 
доброзичливими клубними працівниками, які 

люблять свій край, знають свою історію і прагнуть 
передати знання про історичне минуле молоді, ор-
ганізовуючи патріотичні заходи, семінари з питань 
національно-патріотичного виховання, створюючи 
кімнати національного відродження та музеї нашого 
героїчного сьогодення. 

У Старосамбірському районному Народному домі 
понад сорок років працює методистом культурно-
освітньої роботи відповідальна, мудра, фанатично 
віддана роботі людина – Степаняк Романія. Романія 
Миколаївна надає методичну та практичну допомогу 
працівникам народних домів з питань патріотичного, 
християнського, естетичного виховання, допомагає 
у створенні народознавчих світлиць та кімнат націо-
нального відродження. При народних домах району 
створено близько тридцяти таких кімнат. Експозиція 
кімнат національного відродження відтворює набут-
ки попередніх поколінь у справі державотворення, 
розвитку військової справи в Україні, а також роз-
криває національні скарби духовної і матеріальної 
культури цих регіонів. 

Нещодавно кімнату національного відродження 
із естетично оформленими стендами з історії ук-
раїнського війська, унікальними старовинними іко-
нами, чудовими вишивками рушників і килимів було 
відкрито і в Народному домі села Велика Сушиця, 
яку створив молодий, енергійний працелюб, дирек-
тор Народного дому Дуркалець Андрій. Він працює 

на посаді тринадцять років і за цей період проявив 
себе знаючим і умілим керівником. 

Чудовим фахівцем і організатором культурно-ос-
вітньої роботи в районі є також художній керівник 
Народного дому Панчеловська Надія.

Чималий досвід роботи з питань національно-па-
тріотичного виховання існує і в Народному домі села 
Старява. Директором клубного закладу тут працює 
Панько Михайло Михайлович. Пан Михайло – слав-
нозвісний майстер на всі руки: і ремонт в Народному 
домі за власний кошт зробив, і троїсті музики ство-
рив. Хороший організатор, ентузіаст, знаний не лише 
в районі, а й за його межами Михайло Михайлович 
виховав і передав велику любов до свого краю си-
нові Віталію. 

Ніколи не скажеш, що цьому стрункому, симпатич-
ному юнакові тридцять років. На вигляд – не більше 
двадцяти. Проте Панько Віталій – герой-па-тріот. 
Такого Музею Революції гідності, який створив Ві-
талій у Народному домі, немає в жодному клубному 
закладі Львівщини. Величезна праця, вміння зна-
ходити спільну мову з людьми, а найголовніше – 
бажання зберегти пам’ять про героїчні дії патріотів 
на сході України – і було основою створення Музею 
Революції гідності. У музеї є виставка уніформи 
воїнів АТО та ООС з 2014 і до сьогоднішнього дня, 
амуніція воїнів – земляків, котрі повернулись з війни, 
українські державні прапори від військових частин 
ООС, жменька землі зі Світлодарської дуги, гільзи, 
фари, телескоп, залишки снарядів та багато інших 
рідкісних експонатів. 
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Виявом великої волонтерської допомоги нашим 
воїнам є те, що саме Віталій сконструював пристрій 
безшумної стрільби «ПБС» і передав його нашим 
військовим на схід. Про це свідчать подяки Віталію 

від командирів військових частин за зміцнення обо-
роноздатності та за підтримку військовослужбовців.

Одинадцять років тому, коли Віталію було 
дев’ятнадцять, він почав вивчати і досліджувати іс-
торію УПА. Тому ще одна кімната музею приуроче-
на Українській повстанській армії. Чимало рідкісних, 
унікальних документів зумів він віднайти. Усі вони 
знаходяться зараз у музеї. 

Для популяризації знань про УПА та покращення 
роботи з патріотичного виховання молоді, завдяки 
старанням Віталія було створено і військово-па-
тріотичний клуб «Мамай». Завдання військово-па-
тріотичного клубу – участь у заходах, що стосують-
ся  поширення правдивої інформації про визвольну 
боротьбу українського народу та українських героїв, 
а також проведення військово-патріотичних рекон-
струкцій, театралізованих заходів. 

Народний дім села Старява
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З 2016 року у Старяві щорічно проходить вій- 

ськово-патріотичний фестиваль «Старява-фест», 
родзинкою якого є реконструкція подій 40-х років 
минулого століття, організатором якого є Віталій.  
У своєрідній виставі просто неба було відтворено 
бої між вояками УПА та німцями.

Такі заходи  надзвичайно важливі для зміцнення 
духу, патріотичного виховання молоді, особливо  
в контексті того, що й досі ворог зазіхає на українську 
землю. Панько Віталій – взірець патріотизму для мо-
лоді, що пробуджує у серцях підростаючого поколін-
ня безмежну любов до рідного краю, його історії та 
надихає їх на подвиги та захист кордонів Вітчизни. 

Комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр народної творчості  

Народний дім села Хирів

і культурно-освітньої роботи» сердечно вдячний 
працівникам цих клубних установ Старосамбірсько-
го району, де відповідальне ставлення до своїх про-
фесійних обов’язків у справі національно-патріотич-
ного виховання молоді є пріоритетом у роботі.

Міцного здоров’я Вам, мирного неба і подальших 
творчих успіхів на ниві культурно-освітньої роботи. 

Людмила Антончик, 

провідний методист з питань 

національно-патріотичного виховання 
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ТАлАНТи ТвОЇ, жОвКІвщиНО!
(з досвіду роботи любительських об’єднань сіл боянець 

та Кулява жовківського району)

б
агата Жовківщина талантами. У районі ство-
рено та функціонують 49 любительських 
об’єднань, які відвідують 543 учасники. З них 

31 дитяче, в яких налічується 362 учасники.

Переважають любительські об’єднання художньо-
го й мистецькознавчого напрямку, в яких діти мають 
змогу навчитись з підручних матеріалів створювати 
шедеври, відроджувати українську культуру за допо-
могою пісні та театрального мистецтва. Такі заняття 
відкривають у дітей приховані таланти. 

Одними з лідируючих є робота народних домів  
смт Куликів, сіл Деревня, Боянець, Кулява, в яких 
добре налагоджена робота мистецькознавчих лю-
бительських об’єднань.

Про мальовниче село Боянець Жовківського райо-
ну в історичних документах вперше згадується ще 
у 1648 році. За переказами село заснував боярин. 
Звідси й походить його назва Бояринець, згодом – 
Боянець. Село багате своїми звичаями, культурою, 
талановитою молоддю та співочими серцями. 

При Народному домі діють вокальний, художнього 
слова й танцювальний гуртки, а також працює но-
востворене у 2019 році любительське об’єднання 
мистецького спрямування, яким опікується директор 
Народного дому Петрівська Галина Іванівна. Діти 
різного віку із задоволенням поспішають на заняття. 
Це свідчить про фаховість керівника об’єднання, ос-
кільки за короткий час вона змогла знайти контакт з 
кожною дитиною і залучила чимало молоді до куль-
турного життя села. 

Заняття відбуваються щовівторка та щочетверга. 
Сьогодні в любительському об’єднанні налічується 
десять учасників, хоча охочих стає щоразу більше. 
Найактивніші гуртківці: Лапець Діана, Гульгун Юля, 
Левицька Юля, Блащук Наталя, Гульгун Катерина та 
ін. Пані Галина навчає створювати роботи з різних 
матеріалів. Це вироби з: джута (картини, магніти на 
холодильник), надувних кульок (квіткові композиції, 
ведмеді, лебеді), пластикових пляшок (виготовлен-
ня корзинок), фоамірану (квіти, ялинкові прикраси, 
листівки). Подобається дітям працювати з гофрова-
ним папером (ростові квіти). Неодноразово у при-
міщенні Народного дому проводились тематичні 

Роботи майстрів любительського об’єднання 
села Боянець
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виставки, які слугували чудовим доповненням до 
масових заходів. На виїзних фестивалях району, 
виставках ужиткового мистецтва Галина Іванівна 
презентувала роботи своїх гуртківців, зокрема і влас-
ні. Керівник практикує виїзні майстер-класи в сусідніх 
селах, аби навчити колег, працівників культури та їх 
учасників новітнім методам роботи з природними ма-
теріалами та заохотити цим мистецтвом юнь. 

Ще одне любительське об’єднання «Умілі руки» 
в Народному домі села Кулява відмінно здійснює 
свою роботу. Любительське об’єднання було засно-
ване у 2019 році.

«Умілі руки» – об’єднання вихованців, які виявля-
ють особливе зацікавлення до певної області деко-

Роботи майстрів любительського об’єднання села Боянець

ративно-ужиткового мистецтва. Робота в об’єднанні 
розвиває в дітей ініціативу й творчість, забезпечує 
формування світогляду, творчого пошуку, культури 
праці. В гуртку займаються 11 учасників, керівник – 
завідувачка Народного дому Шиян Світлана Бог-
данівна.

Основна мета об’єднання: вдосконалювати вміння 
і формувати навички роботи, вміти виразити свої за-
думи, розвивати кмітливість та винахідливість.

На заняттях діти вчаться власноруч виготовляти 
для себе та рідних і близьких людей вироби за різ-
ними зразками, шаблонами.

Заняття завжди цікаві й неординарні. Учасники 
працюють з нитками, бісером, папером, тканиною, 
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фоаміраном, фетром, атласними стрічками, а також 
іншими підручними матеріалами.

Одним із головних принципів організації навчан-
ня в гуртку є чергування різних видів діяльності: 
навчальні бесіди, лекції, практичні заняття, участь  
у конкурсах, виставках.

Упродовж 2019 року було проведено чимало май-
стер-класів. На фестивалі «Життя в єднанні з твор-
чістю – це радість!», який відбувся в селі Кулява, на 
виставці були представлені роботи гуртківців з бісе-
роплетіння. Багато інших робіт гуртківців демонстру-

Роботи майстрів любительського об’єднання 
села Кулява

валися на виставці декоративно-ужиткового мистец-
тва в районному Народному домі.

Важливе завдання керівника об’єднання – навчити 
вихованців виявляти свої здібності, творчість і фан-
тазію, з пошаною ставитися до праці інших, вміти 
працювати в колективі. А добре організована робота 
завжди дає позитивний результат. 

Отож ми бажаємо наснаги, нових ідей у творчості. 
Віримо, що українська культура в добрих руках мо-
лодого покоління. 

Полоцька Наталія, 
методист культурно-освітньої  

роботи Жовківського РНД
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ІвАН ФРАНКО –  
НепеРевеРшеНий КАЗКАР

(літературна вікторина «Світ казок Івана Франка»)

У сиву давнину із сонячного променя, аромату 
фіалок і таємниці живої води народилася каз-
ка. І світ Божий одразу повеселішав. Бо казка 

навчила людей любити красу, дарувати натхнення, 
творити добро. Неперевершеним казкарем був Іван 
Якович Франко.

Батьки не могли натішитися сином. Його цікавило 
все: чому сонце маленьке, коли казали що воно ве-
лике? Про що шепоче листя на осиці? Про що роз-
мовляють між собою лісові звірі? Над усім задуму-
вався. На ці та інші запитання хлопчик міг одержати 
відповідь у батьківській кузні, що стояла на околиці 
села понад шляхом. Якщо батькова кузня була для 
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майбутнього письменника водночас і казкою, і шко-
лою життя й праці, то школою краси й духовності, 
як це споконвіку прийнято в Україні, стала мамина 
пісня. Мати Івана Франка Марія Миколаївна з роду 
Кульчицьких, яка походила із сусіднього з Нагуєви-
чами села Ясениця-Сільна, ще замолоду навчилася 
багатьох пісень від односельців і на усе життя при-
щепила малому Івасеві любов до народної твор-
чості. Але прекрасна казка татової кузні й маминої 
пісні, до «найглибших глибин» душі спізнана в ди-
тинстві, залишилася з ним довіку, надихала його 
на творення дивовижних поезій, поем, оповідань, 
повістей, романів, казок. Саме Іван Франко перший  
в українській літературі відзначає роль дітей у його жит-
ті та творчості: «Життя мені мало всміхалося, а діти 
були тим весняним сонячним промінням, яке зігріва-
ло моє серце. Дочка письменника, Ганна Іванівна, 
згадувала, що Франко знав безліч народних казок, 
байок, пісень про тварин і залюбки оповідав їх своїм 
дітям. Звірів представляв як мислячих істот, що жи-
вуть майже людським життям.

Про роботу над казками Іван Франко писав: «Кож-
ну казку я переробляв основно, прибиваючи її до 
смаку, розуміння й окруження наших дітей і нашого 
народу, бажаючи й оці чужоземні зробити так само 
нашими, як ті, що їх оповідає довгими зимовими ве-
чорами наша сільська бабуня дітям у запічку».

Герої казок Івана Франка об’єднані спільним за-
головком «Коли ще звірі говорили». Широкої попу-
лярності набула і поема-казка Івана Франка «Лис 
Микита».

Казковий світ письменника – чарівний і непов-
торний. Мандрувати його стежками завжди цікаво 
й повчально. Казка вимагає особливої атмосфери, 
тому вона – символ домашнього затишку й родинної 
злагоди.

Тож, проведемо літературну вікторину про чарів-
ний світ казок Івана Яковича Франка.

Запитання вікторини

1. Яких тварин і птахів – героїв казок І. Франка ви 
знаєте? (Лев, Ведмідь, Вовк, Лис, Борсук, Мавпа, 
Кіт та інші).

2. У яких казках згадуються підкова («Осел і Лев»), 
ланцюжок («Ворона і Гадюка»), тарілка з кашею 
(«Лисичка і Журавель») і сильце («Три міхи хитро-
щів»)?

3. Куди йшли Кабан, Вовк і Заєць? (У Київ на ярма-
рок; «Лис і Дрозд»).

4. Кого сповідала Лисичка-черничка – героїня од-
нойменної казки? (Півня, Голуба, Селезня).

5. З яких казок взято ці висловлювання?:

а) «Завше треба бути чемними, а ну ж наскочиш 
на старшого від себе, а тоді що буде…»?;

б) «Я тебе з такої біди врятував, а ти мене з’їсти 
хочеш!»? («Старе добро забувається»);

в) «А для вас, небожата, відси така наука: ніколи 
не підіймай на сміх бідного чоловіка…»? («Заєць та 
Іжак»).

6. Хто мав при собі «царську печатку?»  
(Осел, – «Осел і Лев»).

7. Найбільша хитрунка у казках. (Лисичка).

8. Скільки міхів хитрощів мала Лисичка?  
(Три, – «Три міхи хитрощів»).

9. Який птах воював з Ведмедем (Королик, – «Ко-
ролик і Ведмідь»).

10. Яка пташка хотіла підпалити море? (Синиця, –  
«Як Синиця хотіла море підпалити»).

11. Справжній цар звірів (Лев, – «Фарбований Лис»).

Наталія Ярка,
провідний методист по роботі 

з молоддю, любительських 
об’єднань та клубів 

за інтересами
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 вІдеОпРОЄКТ  
«мІй 
РІдНий 
ТРУСКАвецЬ»

л
юблю читати вірші. А ще більше – зустрічатися 
з людьми, котрі пишуть. Більшість з них мають 
стільки позитиву і добра, що аж всесвіт навколо 

них світиться.

Одного дня прийшла ідея зібрати маленьку збірку су-
часних поезій про Трускавець. На перший погляд дуже 
просте завдання. Збирали і записували вірші впродовж 
2019–2020 рр. Сьогодні на каналі Youtube (Народний 
дім Трускавця) завантажено близько двадцяти віршів, 
які можна знайти за посиланням (https://www.youtube.
com/playlist?list=PLgOWBbRnswzaQMibKeQLyVGQ
KVtcZSabi)

За умовами проєкту кожен вірш читає автор або пря-
мий нащадок. 

Першим учасником проєкту була Олена Соляник, ху-
дожній керівник Народного дому, яка привітала місто-
курорт зі святом і прочитала свій вірш, написаний на 
камеру ще в червні 2019 року. 

Час ішов. Приходили нові й цікаві учасники, чи-
мало серед них було трускавецьких школярів. Од-
нак не всі автори – корінні трускавчани. Є й дорос-
лі, які закохались в наше місто ще дітьми і багато 
часу проводили в Трускавці, бо хтось жив неподалік  
у селі, а у когось батьки працювали на курорті.  
Серед них – Марічка Гев.

А пані Наталя Ярмошевич, відпочиваючи в Трус-
кавці, побачила в соціальних мережах декламуван-
ня віршів Марічкою, знайшла мене і так зійшлися 

наші дороги в курортному парку. Ми записали два 
чудові вірші. Вже багато років п. Наталя проживає  
в Рівненській області, в Дубровиці, а чверть століття 
тому працювала в Народному домі Трускавця. 

Василь Трубай приїхав до Трускавця восени 2019 
року на книжково-літературний фестиваль «Труска-
вецький ЛітФест». Лише вдихнув український прозаїк 
прохолодне осіннє курортне повітря, і в ту ж мить «на-
родився» коротенький вірш, присвячений Трускавцю. 

Оксана Щерба – світла і добра жінка, яку люблять 
усі літери української абетки, легко складаючись  
в неймовірно позитивні та глибокі вірші. 

Ольга Береза – чуйна і щира українська берегиня. Ян-
гол українських традицій, талановита поетеса. Її вірш 
про Трускавець завершує нашу невеличку збірочку.

Серед учасників проєкту багато тих, хто вже має де-
кілька збірок поезій. Є й ті, хто обов’язково в най-ближ-
чому майбутньому матиме таку роками очікувану збіроч-
ку віршів.

Отож, якщо любити місто щиро, ви обов’язково знай-
дете відповідні слова, і народиться чудова поезія. Віде-
опроєкт «Мій рідний Трускавець» – чудове віртуальне 
інтернет-джерело для промоції міста-курорту.

Мрію, щоб у Трускавці завжди світило сонце.

Автор ідеї та куратор проєкту, керівник студії 
«Цікавий Трускавець» Народного дому м. Трускавця 

Ірина Шевчик 
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ФОТОпРОЄКТ  
«цІКАвІ СвІТлиНи ТРУСКАвця»

О
дним із проєктів студії «Цікавий Трускавець» 
у 2020 році був фотопроєкт «Цікаві світлини 
Трускавця». 

Сьогодні як ніколи «добро» втрачає кордони. 
Люди вимагають від інших, і навіть думки не допус-
кають, що саме від кожного з нас залежить усе, що 
нас оточує. Ми хочемо адекватне суспільство, а чи 
починаємо з очищення навколо себе? Насамперед 
адекватні, сильні, цілеспрямовані особистості фор-
мують щасливі нації. Естетичне виховання необхід-
но розвивати з малечку. Треба навчати дітей бачити  
в будь-якій ситуації добро, показувати гідний приклад 
молодому поколінню, привчати юнь до позитивних 
емоцій, даючи усвідомлення того, що жити в добрі 

та щасті набагато комфортніше, ніж у висміюванні  
й негативі, хоча і значно складніше. 

Так вже доля покерувала, що у такий важкий рік, – 
рік випробувань, роздумів, перегляду пріоритетів 
у житті та виборів вдалося завантажити в соціаль-
ну мережу «facebook» (https://www.facebook.com/
groups/2130838277147681) більше тисячі яскравих 
світлин міста-курорту. 

Дванадцять місяців 2020 року кожного робочого 
дня по п’ять нових світлин курорту. Хтось шукав 
недоліки і бруд на фотографіях, когось дратувало, 
що на світлинах немає людей (болюча тема під час 
карантину), а хтось насолоджувався красою міста. 
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І саме задля цих світлих людей, які вміють бачити 
красу і добро в маленьких деталях, в чомусь, здава-
лось би незначному, цей проєкт отримав право на 
реалізацію й гідно проніс місію промоції невеличко-
го, проте такого чарівного містечка. 

Як результат, змонтовано 12 коротких серій 
«100СвітлинЗа10Хвилин» для перегляду на каналі 
«youtube», по 100 світлин у кожному (кожен три-
валістю по 10 хвилин). Сидячи в зручному кріслі з 
філіжанкою кави та сумуючи за сотні кілометрів за 

містом, яке полонило Ваше серце, можна поринути 
в казку на 7 тисяч 200 секунд.

Запрошуємо й Вас до захоплюючого перегляду.

Автор ідеї та куратор проєкту, 
керівник студії «Цікавий Трускавець» 

Народного дому м. Трускавця 
Ірина Шевчик 
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У світі давно популярні віртуальні екскурсії 
відомими та знаними музеями, експозиції яких 
можна переглянути з будь-якої точки землі, де 
є Інтернет. А ми ще декілька років тому могли 
лише роздумувати і запитувати себе, чи мати-
муть право на існування віртуальні відвідини 
маленьких музеїв у малих містах.

Пандемія 2020 року, як ніколи швидко, дала 
чітку відповідь – працюй віртуально, в ногу з ча-
сом, інакше – ніяк…

Сьогодні немає часу роздумувати і вагатися, 
треба дуже швидко і професійно освоювати нові 
горизонти та створювати цікаві сучасні проєкти. 
Ще кілька місяців тому багато з нас не знали, що 
таке QR-код, а сьогодні одним зчитуванням за 
допомогою телефону він може перенести кож-
ного у віртуальний світ.

Хочу поділитися досвідом, який хтось вико-
ристає у роботі, а когось наші проєкти надихнуть 
на щось своє. 

«Оселя» – це «музей-кімната» в НВК «СЗШ-2 
гімназія» м. Трускавця. Кожна згадана річ є 
справжньою і наявною в музеї. 

Оповідання «Вілла «Саріуш» і Надія» – це ав-
торське оповідання, написане на основі правди-
вої екскурсії музеєм міста-курорту декілька років 
тому. А в 2020 році воно ожило у фоторолику  
і увійшло в історію віртуальної екскурсії музеєм 
в маленькому містечку Львівської області – 
Трускавці! 

Гарного Вам прочитання та перегляду!  
Запрошуємо до Трускавця! 
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ОСеля, де ЗУпиНяЄТЬСя чАС

І
сторія – це наука про минуле людства. Вчитель 
історії – це людина, яка вчить дітей любити і зна-
ти наше минуле. А декотрі ще й можуть навчити 

відчувати історію, чути та доторкатися її. Їх одиниці, 
але вони точно є!

Отже, місто Трускавець, НВК «СЗШ № 2 – гім-
назія» (середня загальноосвітня школа). Школа-
вулик, де безліч дітей; шум і рух, крик та галас... А 
всередині – «острівець з минулого». Переступивши 
поріг «Оселі», ми потрапляємо у світ, в якому можна 
торкнутися до речей, історія яких починалася близь-
ко 200 років тому. 

Нас зустрічає Господар – вчитель історії Байдаць-
кий Олександр Анатолійович – та годинник на стіні, 
який гордо відраховує час. Дитинство, проведене  
в селі з бабусею та дідусем, відіграли важливу роль 
у формуванні особистості. Біблію XIX ст., знайдену 
на стриху в радянські часи, вчитель дбайливо беріг 
упродовж усього життя, а сьогодні вона стала окра-
сою  музейної експозиції. 

Все почалося в далекому 1989 році, коли серед 
руїн бабусиної хати порятував ребристу праску, що 
її колись власноруч змайстрував дід. Саме тоді й 
народився задум створити музей, тож ця дерев’яна 
праска заклала перший камінь фундаменту «Оселі». 
Ще багато років чекалося поки все стане на свої міс-
ця, а тоді планувалося створити декілька стендів  
в класі історії з цікавими речами. 

Згодом настав час, коли «відкрили кордон» і люди 
масово почали їздити «на заробітки», заробляли 
гроші та будували нові хати на місці старих, і саме 
тоді діти почали приносити давні речі, які тепер ста-

ли непотрібними. Так, кожна річ знаходила місце  
в своєму новому домі. Були і кумедні історії: поверта-
ючись з празника від родини, мама з татом планува-
ли взяти в торбу трішки пляцків і ковбаси, а донька 
натомість запакувала залізко, яке обов’язково зна-
добиться вчителю історії в класі. В кожній хаті було 
безліч речей, більшість з яких сьогодні втрачено, 
дещо викупили етно-ресторани, і тільки маленька 
часточка потрапила до музеїв.

Двері «Оселі» завжди відчинені для батьків і ді-
тей, які подарували частинку своєї історії. Будь-
коли можна прийти і поглянути, де зберігається 
принесена річ. Загалом налічується близько тисячі 
експонатів: вишивка, одяг, дерев’яні приладдя, 
порцеляновий та глиняний посуд, образи, картини, 
меблі, давні світлини, подушки, хідники, дзеркала, 
гасові лампи, підсвічники, перо і чорнильниця, ваги, 
радіо, годинник… Із новостворених є декоративний 
павук та ляльки, які виготовили учні на уроці трудо-
вого навчання. Кожна річ – особлива і цінна в цьому 
музейному просторі, тож має своє відведене місце.  
При створенні кімнати-музею було відтворено сіль-
ську хату бабусі з дідусем, що так закарбувалася 
учителю в пам’яті з дитинства. Окрім хатини сфор-
мовано і своєрідне «подвір’я», крізь яке, через світ-
лини та куманці на стелажі, проглядається місто-ку-
рорт.

Факультатив «Мій Трускавець. Кліо», що діє під 
керівництвом Олександра Анатолійовича Байдаць-
кого, має відповідальне завдання на зимовий період 
навчання: провести облік і перепис усіх експонатів, 
щоби записати історію від початку і ні про що не за-
бути.

ТІК-ТАК, ТІК-так, тік-так…
«Стукає» годинник час

На стіні шепоче тихо
Й відганяє різне лихо…



ХРОНІКА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ

2020, № 1-4 (86-89)
культурно-просвітницький вісник

54
«Оселя» – створена для людей. Тут радо прово-

дять екскурсії. Є чотири екскурсоводи: господар та 
господиня – учителі школи, а також двоє дітей – учні 
школи. Слід зауважити, що одна дитина розпові-
дає правдиву історії своїх прародичів, в яких жила 
бідна молода вчителька. Вона приїхала до селища 
з дерев’яною валізою і величезною купою книжок. 
Та отримала від громади в подарунок скриню для 
приданого. Цю скриню і вчительський стіл вдалося 
зберегти та передати згодом до музею. А вчителька 
свого часу не дарма складала придане до скрині, бо 
з часом вийшла заміж за місцевого панича. 

Створити цей «острівець минулого» вдалося за-
вдяки небайдужості вчителів, працівників школи, 
батьків та дітей. У 2015 році розпочалася підготовка, 

і вже через два роки відбулося офіційне відкриття. 
За цей час зроблено колосальну роботу і сьогодні 
«Оселя» тішить око кожного відвідувача. 

Час цінний не тим, що його багато, а тим, що його 
мало… «Оселя» – місце, де зупиняється час. 

Завжди усміхнений, ввічливий, добрий, простий  
і цікавий, із серпня 1980 року щодня радо зустрічає 
на порозі школи мій учитель історії.

©Ірина Бердаль-Шевчик, 2017

Відео за посиланням:  
https://youtu.be/1zeKzTOHkvU
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м
аленька руденька дівчинка з двома косичками 
міцно тримала маму і тата за руки. Вони прогу-
лювалися парком курортного містечка. 

Надійці сім років, вона ходить до першого класу  
і дуже любить читати й малювати. Слухняна і трішки 
сором’язлива. Дитина з цікавістю в очах і бажанням 
вчитися стала улюбленицею вчителів. А друзі на-
звали її «Руденьким Сонечком». 

Уже декілька місяців хороша звичка започаткова-
на у цій родині – подорожі містами України. Сьогодні 
їх зустрічає Трускавець.

Час від часу мала «виривалася» від батьків і бі-
гала доріжками парку. Їй так хотілося впасти у ве-
личезні кучугури із зібраних листочків, але білі кол-
готки і новий плащик вчасно її зупиняли. А кольо-
рові листочки один за одним зривалися з гілочок і з 
вітром кружляли над кольоровими клумбами та ще 
зеленими кущами казкового міста. Яскраве сонечко 
доповнювало день теплом. І лише зграї голубів, які 
раптово зривалися з місця і піднімалися над містом, 
порушували тишу.

Багато розмовляли й не помітили як опинилися 
на головній площі міста. Надійка зупинилася, під-
няла голову і побачила надзвичайно гарну будівлю 
на підвищенні, яка була окрасою нижньої тераси. 
Батьки зауважили цікавість доньки і попрямували до 
вілли. Дівчинка підбігла до вивіски й швиденько про-
читала – «Музей міста-курорту Трускавця». 

вІллА «САРІУш» І НАдІя
Де найліпше місце?

Там, де тебе чекають…
        («Синій зошит». Мирослав Дочинець)

Молоденька працівниця музею привітною посміш-
кою зустріла відвідувачів на східцях і запросила їх  
у гості:

 – Доброго дня! Мене звати Віра. Щиро вітаю Вас 
у давній віллі «Саріуш», яка зведена ще на почат-
ку ХХ століття (1901 р. побудована на замовлення 
польських панів Розвадовських). Взимку 1982 року 
відкрив двері для відвідувачів музей історії нашого 
міста. 

 – А проведете нам екскурсію? – швиденько запи-
тала Надійка, випередивши батьків.

 – Так, а як тебе звати?

 – Надійка! А це моя мама Люба і тато Святос-
лав. Ми приїхали зі Львова. Нам дуже подобається  
у Трускавці… – ще багато могла розказати Надійка, 
але Віра попрямувала до першої виставкової зали 
музею.

 – Перша експозиційна зала: Рання історія 
Трускавця. Тут ми можемо побачити археологічні 
та архівні матеріали.., – не встигла Віра і речення 
завершити, а тут вже перше запитання від малень-
кої руденької відвідувачки: 

 – А чому Трускавець називається Трускавцем?

 – Одна з версій походження назви поселення 
Трускавець бере свій початок від староукраїн- 
ського імені Трушко, яке і утворило назву поселення – 
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Трушковичі, а згодом – Трускавичі та сучасний 
варіант – Трускавець. Ще є версія, що від литов- 
ського слова «д(т)руска», тобто топка кухонної солі, 
оскільки селяни займалися солеварним промис-
лом. Сіль в цей період вважалася білим золотом. 
А ось рисунок, де зображений процес солеваріння  
і дерев’яні вежі – солеварні, де знаходились металіч-
ні казани, в яких шляхом виварювання добували 
сіль. Частими гостями у цій місцевості були чумаки 
з Наддніпрянщини. Тривалий час це було основним 
заробітком. Але цей промисел до кінця ХVIII ст. став 
монополією австрійців, що призвело до його занепа-
ду. Натомість геологорозвідувальні роботи сприяли 
відкриттю джерел цілющої води. Хоча про цілющі 
води було відомо ще у XVI ст. і в книзі «Cieplice» 
(1578 р.) Вайцеха Очко (Wojciech Oczko – поль- 
ський лікар та вчений, 1537–1599 рр.) розповідалось 
про те, що трускавецькі селяни мають джерела, во-
дою яких оздоровлюються. – Віра підбирала прості 
слова, щоб ще більше зацікавити юну слухачку, а 
дівчинка тим часом старанно розглядала вітрину 
із взірцями: сільвін, астрахаліт, карнилін, озокерит, 
свинцево-цинкова руда, озокеритова руда, галіт, ан-
гідрит з полігалітом, нафта… Дівчинка ніяк не могла 
визначити, що більше їй подобається – самі бруски 
чи їхні назви.

Запрошую Вас до другої експозиційної зали: За-
снування та розвиток курорту до середини ХХ ст. 
Офіційно роком заснування курорту вважається 
1827 рік. Тоді в Трускавці для приймання сірковод-
невих ванн було збудовано водолікарню на чотири 
кабінки, а також декілька будинків для приїжджих 
на лікування та оздоровлення. Одним із перших 
дослідників був Теодор Торосевич (1789–1876 рр., 
львівський фармацевт і бальнеохімік вірменського 
походження), який досліджував мінеральні води і Га-
личини, і Буковини. 

 – А ми у Львові також бачили портрет Теодора 
Торосевича, – зауважила пані Люба, – на вулиці 
Личаківській збережена аптека (вул. Личаківська, 3 
«Аптека матері і дитини»), де він працював. 

 – Так... Шкода, що окрім портрета більше нічого 
там не збереглося і не вціліло до наших днів... Сво-
го часу по трускавецьких водах він особливу увагу 
звернув на маловідоме тоді джерело «Нафта». До-
слідив і в своїй праці (1836 р.) говорив про те, що 
воду необхідно вживати обов’язково внутрішньо, до 
цього це були лише купелі. Торосевич вважається 
хрещеним батьком «Нафтусі». 

З кінця XVIII ст. галицьке село Трускавець пере-
буває під австрійським пануванням та знаходиться  
у складі Дрогобицького повіту. Керував тоді грома-
дою війт з радою. Серед місцевих жителів Трускав-
ця 80% становили українці. 

Переходимо до третьої експозиційної зали: 
Історія Трускавця до середини ХХ ст. У цій залі 
знаходяться історії про Першу світову війну, легіон 
УСС та проголошення ЗУНР. Багатий фотоматеріал, 
документи та фрагменти озброєння розповідають 
про діяльність «Просвіти», хвилі масових репресій 
і депортації місцевого населення, період німецько-
фашистської окупації, національно-визвольну бо-
ротьбу трускавчан. Ось на цій вітрині бачимо листи 
і листівки із заслання, особисті речі репресованих 
місцевих жителів. 

Також тут представлені матеріали з життя села  
в період розвитку курорту. На цій стіні бачимо пор-
трет Уляни Кравченко, оскільки вона тут учителю-
вала кілька років (1900–1904 рр.), та портрет Івана 
Франка, який часто приїжджав до Трускавця у цей 
період.

Зверніть увагу на документи, які ілюструють 
відновлення діяльності курорту у перші повоєнні 
роки. У грудні 1947 року Трускавцю надано ста-
тус селища та всесоюзної оздоровниці. А в 1948 
році він стає містом районного підпорядкування.  

 – Надійко, чи любиш ти гарні сукні? 

 – Дуже люблю, маю їх багато, і всі різні!
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 – Тоді запрошую до наступної зали. Маю споді-

вання, що вона тебе зацікавить.

Четверта експозиційна зала: Самобутня куль-
тура Трускавця. Будемо говорити про моду трус-
кавчан того часу. На перший погляд яскравими пред-
ставниками серед населення мали б бути бойки, але 
це не зовсім так, бо в Трускавці було багато відвіду-
вачів, які намагались показати свої нові гарні вбран-
ня з Європи, і трускавецька молодь дуже швидко 
запозичувала в них моду. Звичайно була і вишивка, 
але вже не на простій домотканій тканині, а на до-
рогій і не доступній загалу. Ось тут взірці галицького 
традиційного одягу – вишиванки на лляному полотні 
початку XIX ст. та на шифоновому – XX ст., а також 
сердаки та кептарики, спідниці й фартухи.

Свого часу о. Олекса Пристай (1863–1944 рр.) 
назвав Трускавець «культурною оселею». Багатий 
фотоматеріал цієї зали дає зрозуміти, які багаті  
й модно одягнені люди відпочивали в Трускавці. На 
цій світлині зображена пані Гладка, вбрання якої 
захоплює. Наскільки витончено та правильно вона 
тримає сумочку. На цій світлині трускавецька мод-
на молодь. А ось тут бачимо трускавецьку родину. 
Зауважу, що не кожна господиня (ХІХ – початок ХХ 
ст.) могла дозволити собі мати і вміти поводитися з 
клатчем. 

П’ята експозиційна зала: Господарсько-побу-
товий уклад трускавчан. Ця зала найцікавіша для 
найменших відвідувачів, адже тут багато маленьких 
цікавих дрібничок, до деяких з них можна навіть тор-
кнутися. У вітринах зберігаються зразки дерев’яного, 
скляного та фарфорового посуду. Креденс в чудово-
му стані. Зразки гасових ламп. Тут бачимо металеві 
та дерев’яні знаряддя праці, а також жорна, скрині, 
праски…

Більшу частину своєї історії Трускавець був се-
лом. І знову ж таки о. Олекса Пристай («З Трускавця 
в світ мародерів», 1933 р. в 4 томах) згадує про ви-
делки – це мода, яка прийшла з відпочивальниками 
(раніше селяни їли ложками). 

А ось і найцікавіший експонат цієї кімнати. Чи знає-
те ви, для чого його використовували? Маленька 
підказка – в ХІХ ст. ходили у чоботях.

 – Чистити взуття від болота? 

 – Цікава ідея, але його використовували для знят-
тя чобіт і називали «Песик».

 – Пані Віра, а чи можна спробувати «стягнути» 
свого черевика?

 – Будь ласка, люба Надійко. Спробуй. Переходи-
мо до наступної зали.

Шоста експозиційна зала: Трускавець радян-
ської доби. Трохи статистики для порівняння.

З початку 1960-х років на курорті функціонувало 
15 санаторіїв і 10 пансіонатів. Трускавець відвіду-
вало до 150 тисяч відпочивальників з усіх республік 
колишнього Союзу.

Наприкінці 1980-х років тут працювало 17 сана-
торіїв, 15 пансіонатів, 2 бальнеоозокеритолікарні,  
2 курортні поліклініки, міська лікарня, 3 міські апте-
ки і 3 філії, 2 бювети мінеральних вод. У 1985 році  
в Трускавці працювало 647 лікарів та 1183 медичних 
працівників (13 кандидатів наук, 11 заслужених лі-
карів, 13 заслужених працівників охорони здоров’я). 
У 1987 році – 970 лікарів і близько 2 тисяч середніх 
медичних працівників. При кожному санаторії були 
народні колективи. На цих світлинах – чотири колек-
тиви, які мали звання «народний». Для міста це було 
великим досягненням. 

На цій вітрині бачимо фото приладдя того часу, 
механічні годинники. Тут також є побутова техніка  
й різноманітні сувеніри відповідного часу. 

Прошу поглянути на стіну: бачимо першу дерев’яну 
вивіску музею і символічний ключ. 1985 рік – рік най-
більшої кількості відпочивальників. Офіційно – 350 
тисяч, неофіційно – 430 тисяч. 

 – Чи знаєте ви, що таке куманець? Надійко, що 
скажеш? – із зацікавленням очікувала на відповідь 
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Віра. І на своє здивування отримала вичерпну від-
повідь.

 – Так, знаю, це посудинка з довгим носиком для 
того, щоб пити «Нафтусю». А знайома нашої бабусі 
має величезну колекцію різних куманців (більше 
360). Їх там безліч. Уся стіна заповнена. І кожен кра-
щий за інший.

Сьома експозиційна зала: Трускавець – міс-
то здоров’я, творчості і краси. Маленька вітрина 
зі справжніми камінцями-шкідниками, які «жили»  
в нирках та сечових міхурах людей.

На сьогодні у місті близько 100 різних санаторно-
курортних закладів: пансіонати, вілли, готелі, сана-
торії. На центральній стіні зали – сучасна інтерак-
тивна карта, на якій зображене усе місто. 

 – Ці яскраві вогники на карті нагадали мені но-
ворічну ялинку, – посміхнувшись, сказала дівчинка.

 – А знаєш, Надійко, цієї зими нашому музею 35 
років! (заснований 29 грудня 1982 р.).

 – Ого який дорослий! 

 – Запрошуємо вас на святкування. Закінчуючи цю 
маленьку екскурсію, хочу показати вам герб нашого 
міста. За основу взято давню сільську печатку – гус-
ка з гілкою у дзьобі. Гуска символізує здоров’я, гілоч-
ка – гостинність, зелений фон – багатство краю.

Оскільки усі зали розташовані по колу, ми знову 
повернулися до центральної зали. На головній стіні 
бачимо вітражі: «Броніслава», «Нафтуся», «Ферди-
нанд», «Едвард» (це надкаптажні споруди джерел 
мінеральних вод; пам’ятки архітектури ХІХ–ХХ ст.; 
автор цих вітражів Богдан Задорожний, 2014–2015 рр.). 

На кругленькому столику знаходиться «Книга від-
гуків» і кошик з маленькими біленькими гусочками, 
різноманітні листівки та інформаційні екскурсійні 
блокноти, книжки про історію міста, а також тури-
стична марка і дармовиси для ключів…

 – Мамо, чи прийдемо ми ще до музею в гості?

 – Так, моя Надіє, прийдемо!

 – А можна ми ще і Михайлика візьмемо з собою? – 
 запитала Надійка у мами, коли вони виходили на 
вулицю…

У той час пані Віра дивилася дівчинці та її батькам 
услід і дякувала їм за гарну і теплу зустріч. Бачила, 
як мала заховала до маленької торбинки подарун-
кові листівки музею, повернулася і посміхнулася. 
Вона знала, що побачить Надійку ще не один раз.

З любов’ю в серці та надією в душі вона вірила – 
 доки є такі дітки, як Надійка і такі мами, як пані Люба, 
завтра у цього маленького музею є! 

Екскурсовод: Марія Курищук

Відвідувач: Ірина Шевчик

Музей історії міста-курорту Трускавця

жовтень 2017

© Ірина Бердаль-Шевчик

https://youtu.be/nhlCTLW3NCY
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Кілька цікавих фактів, які відбувалися упро-

довж 2020 р. у мало відомому, однак надзви-
чайно цікавому парку Львова – Регіональному 
ландшафтному парку «Знесіння», який, згідно 
з ухвалою Львівської обласної ради № 327 від  
2 грудня 1993 р., оголошений об’єктом природ-
но-заповідного фонду України і створений зад-
ля збереження та відновлення унікального при-

родно-історичного комплексу гряди Знесіння та 
прилеглих територій давніх поселень – Знесіння 
та Кривчиці. Парк розташований на лісистому 
узгір’ї Львівського плато, його основна частина 
розташована в місцевості Кайзервальда, а за-
гальна площа, разом із охоронною зоною, ста-
новить 785, 71 га.

ц
ікавим заходом, що відбувся 21 вересня 
2020 р. в РЛП «Знесіння», був костюмова-
ний квест для дітей – «Стежками локальної 

історії».

Упродовж дня діти знайомились з мольфаром, 
який навчав гри на старовинному язичковому щип-
ковому гуцульському інструменті – дримбі; зі зна-
харом, який заварював цілющі чаї й розповідав про 
стародавні рецепти їх приготування; довідувались 
про лицарів, які вражали технікою бою, елементами 

побуту та навчали стріляти з лука; знайомились з 
воїнами УГА та чудовою сценою реконструкції бою; 
загадковим мандрівником на Стежці Цісаря.

Діти розглянули макети сучасної зброї та поспіл-
кувались з бійцями – добровольцями російсько-ук-
раїнської гібридної війни, що триває зараз на сході 
України.

Після завершення квесту всіх чекали подарунки, 
смачний куліш, юшка та солодощі.
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1 листопада 2020 р. на території цвинтаря «Ста-
рого Знесіння» (територія парку «Знесіння») за 
ініціативи ГО «Коло Честі» та адміністрації РЛП 

«Знесіння», а також ВО «Тризуб» ім. С. Бандери, ГО 
«Товариства з пошуку ветеранів війни «Пам’ять», 
ГО «Суспільство майбутнього» та інших організацій 
спільно з громадою міста відбувся поминальний чин 
біля братської могили воїнів УГА.
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21 листопада 2020 р. з нагоди Дня Гідності 
та Свободи й за ініціативи ГО «Коло 
Честі» та працівників парку «Знесіння» 

було встановлено дерев’яну скульптуру архангела 
Михаїла. Пам’ятний знак було освячено.
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 дОРОгА жиТТя, СпОвНеНА 
мОлиТвОю

(до 20-х роковин смерті мирослава  
Івана Кардинала любачівського)

У фойє Народного дому розгорнуто 
виставки під загальною назвою «Пам’ять про Пра-
ведника буде вічна» (Пс.112.6): книжкова, творів на-
родного мистецтва, світлин  із життя та служін-
ня Мирослава Івана Кардинала Любачівського.

Оформлення сцени: Хрест, портрет  
і дати життя (1914−2000) Мирослава Івана Люба-
чівського, атрибути національної символіки.

Праворуч від сцени напис: «Досить тобі моєї 
благодаті, бо моя сила виявляється в безсил-
лі. Тому милі мені немочі, погорди, нестат-
ки, переслідування та скорботи Христа 
ради, бо коли я немічний, тоді я сильний». 
(2 Кор.12.9;10)

До проведення заходу залучені: ведучі 
(юнак і дівчина в українському національному строї), 
учасники вокального ансамблю, читець.

Використовується екран для демонстра-
ції тематичних фото та відео (Церкви, Монасти-
рі, Святі місця; зображення українських провідників 
Греко-Католицької Церкви; визначні місця, пов’язані 
з працею і перебуванням священників, монахів, мо-
нахинь в період діяльності підпільної УГКЦ; приїзд 
в Україну Глави УГКЦ Мирослава Івана Любачів- 
ського; урочиста Архієрейська Служба Божа в Соборі 
Святого Юра; приїзд Папи Івана Павла ІІ та прого-
лошення блаженними Мучеників УГКЦ).
Розпочинається захід музичним твором 
М. Березовського «Святий Боже».
Читець: «Церква – душа нації.
  Працюйте ж, щоб ця душа
  була справді живою і величною,
  щоб вона справді оживляла
  і годувала весь народ».

 Іван Огієнко
Ведучий:  Історія видимої Церкви – це історія 

людей визначних, невтомних, дале-
коглядних, немічних, кволих. Ці осо-
бистості зводили будівлі церков, мо-
настирів, передавали знання своїх 
учителів, навчали вірних в селах, 
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містах, континентах, розраджували, 
потішали засмучених. Допомагали 
у виборі життєвої дороги, здобували 
славу, наражалися на мученицьку 
смерть.

Ведуча:  Історія Церкви – це безліч імен: про-
років, святих, просвітителів, смирен-
них пустельників, когорта предсто-
ятелів церков, церковних ієрархів, 
видатних учених і неписьменних, 
керівників релігійних організацій, що 
об’єднують вірних. Деякі з них доб-
ре відомі, інші знайомі лише обме-
женій кількості вірних, прицерковній 
релігійній спільноті.

Ведучий:  Завдяки їх вірності обітницям, нам, 
сучасникам, представлено цінні над-
бання свідчень про Церкву.

 Постаті  визначних людей достойні 
того, щоб з них брали приклад. Якщо 
це особа духовна, яка наповнена 
змістом богопосвяченого життя, це 
найкращий приклад для наслідування.

Ведуча:  Пропонуємо розповідь про Блажен-
нішого Мирослава Івана Любачів- 
ського – людину, яка присвятила своє 
життя народу, Церкві, Україні.

  Феномен УГКЦ та постаті Блаженні-
шого Мирослава Івана переростає 
національні межі України і вливаєть-
ся у сонм визначних подій та ісповід-
ників Вселенської Церкви.

Ведучий:  З іменем Їх Блаженства пов’язана 
легалізація та вихід з підпілля УГКЦ 
після півстолітнього комуністично-
го переслідування. Врешті настала 
свобода для вірних, священників, 
чернецтва, котрі, пройшовши через 
неймовірні випробування, вистоя-
ли у цій нелегкій багатостраждаль-
ній боротьбі задля вільного життя  
у Христових Тайнах.

Ведуча:  Блаженніший Мирослав Іван мав 
офіційний титул Верховного Архіє-
пископа Львівського і Митрополита 
Галицького. Був п’ятим ієрархом  
в Українській Церкві, що має титул 
Кардинал Вселенської Церкви.

Звучить музичний твір М. Скорика «Мелодія».

Ведучий: Блаженніший Мирослав Іван Люба-
чівський – Глава УГКЦ − народився 
24 червня 1914 року в містечку Доли-
на Івано-Франківської області (в ми-
нулому Станіславівське воєводство). 
Його батьки – Євстахій Любачівський 
та Ганна Олійник мали трьох синів, 
з яких Мирослав був найстаршим. 
Після закінчення початкової освіти 
вступив до Української Католицької 
Богословської академії у Львові, де 
вивчав філософію і теологію. По за-
кінченні четвертого курсу академії − їде 
на навчання в місто Інсбрук (Австрія). 

Ведуча:  18 серпня 1938 року Мирослава Іва-
на введено у сан диякона. 21 вере-
сня 1938 року він прийняв ієрейські 
свячення з рук Митрополита Андрея 
Шептицького в каплиці митрополи-
чих палат кафедрального собору 
Святого Юра у Львові.

Ведучий:  На той час світ уже був втягнений 
у Другу світову війну, і перші роки 
служіння отця Мирослава Івана при-
пали на цей нелегкий період. Поряд із 
служінням отець Мирослав Іван про-
довжував навчання у вищих студіях 
світу. В 1941 році здобув ступінь 
доктора богослов’я в Швейцарії.  
У 1944 році закінчив Папський Біблій-
ний інститут у Римі. Тут паралельно 
вивчав філософію у Григоріанському 
університеті та медицину в Італій- 
ському Королівському університеті.

Ведуча:  Під час радянської окупації Західної 
України УГКЦ потрапила під повну 
ліквідацію. Частина священників, мо-
нахів, вірних була піддана репресіям, 
переслідуванням, ув’язненню з по-
дальшим насильним вивезенням за 
межі України і в простори Сибіру. 
Незначна частина духовенства ви-
мушено опинилася на Заході.

Ведучий:  Отець Мирослав Іван переїхав до 
США у травні 1947 року, де обслу-
говував українських емігрантів-като-
ликів у Стемфорді. Працював сек-
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ретарем Костянтина Богачевського, 
Архієпископа Філадельфійського. З 
1949 року був душпастирем Церкви 
св. Петра і Павла, що у Клівленді, 
штат Огайо. Тут він розпочав пись-
менницьку діяльність. Серед ранніх 
творів і публікацій        о. доктора 
Мирослава Івана було декілька не-
дільних проповідей, переклад «Ка-
техизму Тридентійського Собору». 
Невдовзі вийшли «Десять заповідей 
Божих», «Ранішні розважання», не-
дільні проповіді, богословські стат-
ті. Співпрацював в українській філії 
радіо Ватикану.

Ведуча:  З 1968 року отець Мирослав Іван 
служив духівником в Українській 
Католицькій семінарії св. Йосафата  
у Вашингтоні. З 1970 року – професор 
Академії Святого Василія у Філа-
дельфії. У 1977 році призначений 
директором духовної семінарії Свя-
того Василія у Стемфорді (США).  
У квітні 1978 року Римським Престо-
лом удостоєний ступеня Почесного 
Прелата. 13 вересня 1979 року на-
ставлений єпископом-помічником 
Філадельфійської митрополії. Єпис-
копські свячення отримав 12 листо-
пада 1979 року.

Ведучий:  27 березня 1980 року Блаженні-
шого Мирослава Івана призначено 
коад’ютором Верховного Архієпис-
копа Львова, яким на той час був 
Йосиф Сліпий. Після смерті Йосифа 
Сліпого, 7 вересня 1984 року, стає 
Главою УГКЦ з титулом Верховного 
Архієпископа Львівського і Галиць-
кого. 25 травня 1985 року Папа Рим-
ський Іван Павло ІІ призначив Кар-
диналом. Був громадянином США  
і держави Ватикан.

Ведуча:  30 березня 1991 року повернувся 
з Риму до Львова, очолив процес 
відродження УГКЦ в Україні. Був 
Главою УГКЦ, яка, вистоявши перед 
усіма випробуваннями, не злама-

лась у вірі й продовжила свій шлях 
свідчень.

Ведучий:  Повернувшись до свого престолу  
у Львові, Блаженніший Мирослав Іван 
Кардинал Любачівський, розуміючи 
повну відповідальність за долі вір-
них УГКЦ, накреслив свої першочер-
гові завдання і висловив, що духовне 
відродження суспільства та станов-
лення церковних адміністративних 
структур є пріоритетом його праці  
й діяльності.

Читець:  Молитва.
Господи й Спасителю мій Ісусе, Ти, 
що є осередком мого життя, до-
зволь, щоб моя вся увага була так 
дуже зосереджена на Тобі, щоб я був 
свідомий Твоєї присутности в усьо-
му, що роблю. Я не хочу відділятися 
від Тебе заради надмірного бажання 
успіхів у моїй праці. В усіх добрих ді-
лах, що я роблю, бажаю, щоб Ти про-
вадив і помагав мені в них. Моїм ба-
жанням є віддатися Тобі в усіх моїх 
заняттях, хай уже не моя, але Твоя 
воля веде мене в усіх моїх намірах. 
З мого боку, буду завжди старати-
ся, як найкраще зможу, працювати, 
щоб заради Тебе й на Твою славу 
осягнути якнайкращі успіхи. Вислі-
ди моєї праці признаю Твоїми, бо без 
Твоєї ласки й Твоєї підтримки я б ні-
чого не осягнув. Моєю найбільшою 
радістю буде працювати з любови 
до Тебе. Амінь.

Ведуча:  Приїзд в Україну Глави УГКЦ Миро-
слава Івана Любачівського і утвер-
дження його на Святоюрському пре-
столі остаточно вивело з підпілля 
й легалізувало Церкву. Завершила-
ся перемогою тривала боротьба ук-
раїнського народу за її відродження.

Звучить пісня «Родимий краю»
(муз. В. Матюка, сл. С. Мидловського).

Читець:  Доречно пригадати, що УГКЦ отри-
мала дозвіл на офіційну реєстрацію 
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лише у листопаді 1989 року. Того ж 
року виповнилося 50 років з часу 
радянської окупації Західної України. 
У неділю, 17 вересня 1989 року, від-
бувся 250-тисячний похід до Собо-
ру Св. Юра щодо легалізації УГКЦ, 
де за участю понад 30 священно-
служителів відправлено молебень. 
Міськвиконком, очолюваний Богда-
ном Котиком, проголосував (пере-
вага була у два голоси: 7 – «за», 5 – 
проти») за надання дозволу на 
маніфестацію 17 вересня. Багато-
тисячна маніфестація розпочала  
ходу від приміщення обкому пар-
тії до Святоюрського собору. Цей 
велелюдний похід вірян проходив 
з молитвами, релігійними піснями 
та лозунгами «Свободу Українській 
Греко-Католицькій Церкві!», «Ле-
галізація та реабілітація УГКЦ!», 
«Поверніть Собор Св. Юра!» Цей 
похід був висвітлений світовими за-
собами масової інформації, оскільки 
у Львові в той час перебувало чима-
ло іноземних журналістів. На цен-
тральних вулицях Львова ввечері 
палала величезна кількість свічок 
у пам’ять  про сотні тисяч жертв 
більшовицьких репресій. Лавину су-
спільного протесту вже неможливо 
було зупинити.

Ці події і проблеми забулися, 
але вони багатомовні для Церкви  
і країни. Влучні з цього приводу сло-
ва Олександра Олеся: 
Яка краса: відродження країни!
Ще рік, ще день назад тут чувся 
плач.
Мовчали десь святі під попелом руї-
ни,
І журно дзвін старий по мертвому 
гудів.
  Україна поступово відроджувалася 
духовно і національно.

Звучить пісня «Заспіваймо пісню за Україну»
(музика і слова О. Пономарьова).

Ведучий:  1990 роки. Бурхливий і напружений 
час. Складні ситуації зумовлюва-
ли все нові події у житті Держави  
і Церкви. Це був не легкий період  
і у служінні Патріарха Мирослава 
Івана вже на схилі років.

Читець:  Візьми свій хрест.
 Візьми свій хрест. На ньому Я 

розп’ятий, −
 Твого народу славне майбуття.
 А той, хто зрікся нас, – навік про-

клятий
  Порине в морок, в хаос, в небуття.
 Візьми свій хрест. Нехай ляга на 

плечі
 Важким ярмом, а ти його неси.
 У ньому зойк голодної малечі,
 Жіночі передсмертні голоси.

У ньому – віра, віщий поклик Слова,
Твоя корогва, Боже знамено.
У ньому щира українська мова,
Де кожна кома – то святе зерно.
  (Микола Руденко)

Ведуча:  Україна переживала Чорнобильську 
трагедію, була напередодні приго-
тувань до святкування ювілею тися-
чоліття Хрещення Київської Руси. 

Провід Церкви здійснював 
реєстрацію громад, відновлення 
церковних структур. Повернувшись 
після п’ятдесяти років проживання 
поза межами України, Блаженніший 
Мирослав Іван зустрівся з постра-
дянською дійсністю, проте частково 
збереженою духовною спадщиною 
своїх попередників.

Ведучий:  Стати пастирем Церкви після таких 
світочів, як Митрополит Андрей Шеп-
тицький і Патріарх Йосиф Сліпий та 
продовжити у таких складних умовах 
розпочату ними справу було нелег-
ко. Необхідно відзначити, що у тій 
відповідальній ситуації Блаженніший 
Мирослав Іван знаходив успішні ком-
проміси і вирішення. Девізом у його 
служінні був вислів: «Мій обов’язок – 
іншим служити, а не щоб за мною 
ходили».
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Ведуча:  Перед Блаженнішим Мирославом 

Іваном постало відповідальне за-
вдання − духовно відновити поніве-
чену Церкву, зняти напругу у взаєми-
нах із вірними інших конфесій, розви-
вати церковні інституції, вирішувати 
проблеми священства, їх навчання  
і висвячення; згуртувати національно 
орієнтовані сили, налагодити зв’язки 
з владними структурами та ін.

  У постійній напруженій праці, присвя-
ченій забезпеченню всестороннього 
функціонування Церкви в незвичай-
них умовах, проходили роки життя 
і служіння Блаженного Мирослава 
Івана.

Ведучий:  За час душпастирського служіння 
Мирослава Івана Любачівського  
в УГКЦ і в Україні відбулися значні 
історичні події: святкування ювілею 
Хрещення Руси-України (1988); ви-
знання УГКЦ в новому законодавс-
тві (1990); переобрання УГКЦ храму 
Святого Юра у Львові від священно-
служителів Московського патріархату 
(1991); проведення у Львові першого 
Синоду українських єпископів (1992); 
перенесення останків Йосифа Сліпо-
го з Риму до Львова і урочисте пере-
поховання їх у Соборі Святого Юра 
(1993); відкриття чотирьох єпархій; 
відновлення діяльності духовних 
навчальних закладів, серед яких 
Львівська Богословська Академія 
(нині Український католицький уні-
верситет); ювілейні святкування 440-
ліття Берестейської унії.

Ведуча:  Блаженніший Мирослав Іван завжди 
прагнув особливою турботою огор-
нути молодь як майбутнє народу  
і держави. Вважав, що саме молодь 
своїм життям, творчою працею у кож-
ній сфері суспільного життя в країні 
повинна відновити усе в Христовому 
вченні.

Учасники вокального ансамблю  читають  
Молитви, 

складені Мирославом Іваном Любачівським.

Молитва:
Господи мій Спасителю, я сильно 
вірю, що єдина дорога до Отця й до 
вічного спасіння є лише через Тебе. 
Тому бажаю йти за Тобою й наслі-
дувати Тебе, несучи мій щоденний 
хрест. Ти ніс свій важкий хрест, 
щоб мене спасти, то чи ж я можу 
відмовитись нести мій хрест зара-
ди себе самого? Тож коли Ти зробив 
стільки заради мого спасіння, тоб-
то перейшов усі страждання, по-
ниження, а під кінець не відмовився 
від ганебної смерти хресної, заради 
мене, грішного, то чи ж я можу від-
ректися нести мій власний хрест 
заради любови до Тебе? Допоможи, 
добрий Господи, піднятися нести 
мій хрест, бо в ньому моя надія  
й моє майбутнє життя вічне в небі. 
Амінь.

Молитва:
Добрий Господи, допоможи мені 
зрозуміти Твою безмежну любов до 
мене, грішного. Помимо моїх гріхів  
і непослуху супроти Твоїх Божих За-
повідей Ти все-таки не бажаєш, щоб 
я терпів цілу вічність у пекельному 
вогні. Тому ти послав свого Єдино-
родного Сина Ісуса Христа, щоб Він 
замість мене страждав страшні 
муки й щоб умер ганебною хресною 
смертю, аби тільки мені, грішному, 
допомогти й мене спасти. З мого 
боку Ти бажаєш, щоб я лише в Нього 
вірив і жив згідно з Його навчанням 
так, як Ти сам сказав: «Бо не по-
слав Бог у світ Сина світ засудити, 
лише ним − світ спасти. Хто вірує  
в Нього, не буде засуджений, хто 
ж не вірує, − той уже засуджений, 
бо не увірував у ім’я Єдинородного 
Сина Божого» /їв. З, 17-18/. Амінь.

 
Молитва:

Мій всемогутній Господи Боже  
й Творче! Твоїм бажанням є, щоб я 
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був Твоїм другом, навіть Твоєю ди-
тиною. Ти, як найкращий батько, 
дбаєш про всі мої тілесні й душевні 
потреби. Допоможи мені бути Твоїм 
приятелем протягом мого тузем-
ного життя, зберігаючи Твої Святі 
Заповіді. Пречиста Діво Маріє − 
Мати Божа, Ти, що була найкращою 
дочкою Твого Небесного Отця, що 
завжди любила Його з цілої душі  
й усіма силами, повчи мене, як люби-
ти Небесного Отця й Твого Божого 
Сина. Ти знаєш, який я немічний під 
тим оглядом. Як дуже манить мене 
цей грішний світ. Маріє, Ти всемо-
гутня, бо в Твого Сина як Його Мати 
все можеш випросити! Тож випроси 
в Нього прощення моїх гріхів і сили 
їх завжди оминати протягом мого 
туземного життя. Амінь.

 
Молитва:

Господи Боже, мій люблячий Отче! 
Чи часто думав я про те, що Ти 
даєш мені все, що потрібне в ту-
земному житті. А скільки то разів я 
забував подякувати Тобі за Твої не-
зліченні ласки й добродійства, яки-
ми Ти мене завжди осипаєш? Все, 
що Ти мені в Твоїй доброті зсилаєш, 
я вживаю, навіть не думаючи подя-
кувати Тобі за ті Твої ласки, начеб-
то все мені належалося. Чи дякував 
я Тобі будь-коли за Твою всебічну 
співпрацю в усіх моїх діланнях, без 
якої я не міг би нічого вдіяти. Наче 
та нерозумна дитина, я вважаю, 
що те все мені належиться. То, 
будь ласка, Господи, напоуми мене і 
допоможи мені пізнати, що це все − 
Твоя Божа ласка. І Ти, Пречиста 
Мати, звертай мою увагу, щоб я не 
тільки користав із доброти Твого 
Божого Сина, але старався бути 
Йому вдячним за все добро, за всі 
ласки. Навчи мене, як бути вдячним 
Йому за Його постійну опіку й бла-

гословення тим, що буду старати-
ся завжди сповняти Його волю, яку 
об’являє мені в своїх Божих Запові-
дях. Амінь.

 Молитва:
Мій Господи Боже, дякую Тобі за 
Твою щедрість, що даєш мені свобід-
ну волю, так що я можу свобідно ви-
бирати те, що згідне з Твоїми За-
повідями, творити Твою волю. Дай 
мені зрозуміти це Таїнство, що Ти, 
даючи мені свободу вибору й рішен-
ня, робиш мене подібним до Тебе 
самого! Однак, добрий Господи, не 
дозволь, щоб я вживав той великий 
привілей проти Тебе й наражав себе 
на втрату моєї мети, тобто злуки 
з Тобою. Мати Пречиста, яка ціле 
життя сповняла волю Твого Небес-
ного Отця й ніколи ні в чому Його не 
образила, допоможи мені старати-
ся в усьому заховувати волю мого 
Творця. Допоможи мені зрозуміти, 
що моїм обов’язком є в усьому спов-
няти волю Отця Небесного, як про 
те я прошу, в молитві: «Отче наш 
...нехай святиться ім’я Твоє. Хай 
прийде Царство Твоє, нехай буде 
воля Твоя, як на небі, так і на землі» 
/Мт. 6, 9-10/. Амінь.

 
Ведучий:  Архів Патріарха Мирослава Івана 

багатий на численні богословські 
твори: наукові праці, статті з історії 
УГКЦ, пастирські листи, звернення, 
проповіді, переклади, підручник з 
догматики, катехізис для священни-
ків, підручник з літургіки, з морально-
го богослов’я. Видав три книги своїх 
проповідей в Українському католи-
цькому університеті ім. св. Климента 
Папи. Відоме його звернення «Про 
єдність святих Церков», присвячене 
проблематиці «Баламандської Уго-
ди» 17−24 червня 1993 р. в м. Бала-
манд (Ліван) між 13 представниками 
Православних Церков та 24 пред-
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ставниками Римо-Католицької Церк-
ви, що стало одним із найвизначні-
ших внесків у справу відновлення 
Українського Патріархату. Переклав 
і видрукував Новий Завіт з пояснен-
нями.

Ведуча:  Через погіршення стану здоров’я,  
у 1995 році Патріарх Мирослав Іван 
відійшов від управління УГКЦ. Синод 
єпископів УГКЦ (1995) обрав Любо-
мира Гузара єпископом-помічником 
для управління всією ГКЦ.

Ведучий:  14 грудня 2000 року на 86 році жит-
тя Патріарх Мирослав Іван Любачів- 
ський відійшов у вічність.

  Похований у крипті Собору Свято-
го Юра у Львові поряд із останками 
Митрополита Андрея Шептицького, 
Патріарха Йосифа Сліпого, Архіє-
пископа Володимира Стернюка та 
інших церковних ієрархів.

Ведуча: У рідному місті Патріарха Івана Ми-
рослава Любачівського – Долині, 
біля будинку, в якому він народився, 
встановлено пам’ятний знак, урочи-
сто освячений у серпні 2008 року. 
На його честь названі вулиці в Івано-
Франківську та Долині. 

Ведучий:  10 серпня 2014 року на честь 100-річчя 
з дня народження Мирослава Іва-
на Любачівського, біля церкви Різ-
два Пресвятої Богородиці в старій 
частині міста Долини встановлено 
пам’ятне погруддя Кардиналу. Авто-
ри проєкту − Руслан Романишин та 
Василь Залясько.

  Ім’я Мирослава Івана Любачівського 
носить започаткований у 2012 році  
в місті Долині щорічний фестиваль 
духовної пісні «З піснею до Бога».

  З 31 березня 1991 року − Почесний 
громадянин Львова, Тернополя, До-
лини.

Ведуча:  Блаженний Мирослав Іван був від-
повідальним робітником у Божому 

винограднику, що дбайливо, з по-
святою і любов’ю виконував своє 
душпастирське служіння.

Ведучий:  Особа Блаженнішого Мирослава 
Івана Любачівського залишається 
багатогранною до вимог часу. Нам, 
вірним Христової Церкви, залишив 
Господь Провідника, через якого ми, 
знайомлячись з його духовною спад-
щиною, зможемо назвати себе послі-
довниками Христа.

Ведуча:  Патріарх Мирослав Іван назавжди 
залишиться світлом для нас.

Читець:  Ти перед нами стоїш, як світоч,
  Ти перед нами гориш і світиш,
  Ти перед нами, ти серед нас,
  Бо допалав ти, але не згас.
    Максим Рильський

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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 РОмАН ФедОРІв – 
пиСЬмеННиК, 

УКРАЇНецЬ, пАТРІОТ
(до 90-річчя від дня народження
Романа миколайовича Федоріва)

 Атрибути заходу: державна символіка, 
мультимедійний екран, портрет Романа Микола-
йовича Федоріва, дати його життя (1930−2001).

На журнальному столику, застеленому 
вишитою скатертиною, видання творів Романа 
Федоріва, квіти.

Під час розповіді ведучих на екрані демон-
струються світлини з фільму про життя і твор-
чість українського письменника Романа Федоріва. 
Автори Надія Бодревич, Ярослав Сватко, режисура 
та відеозйомка Любомира Вєжбинського. (YouTube: 
Роман Федорів − останнє інтерв’ю, 2001 р.). 

Музичне оформлення: під час виголошування тек-
сту читцем у запису фоном звучить адажіо Й. С. 
Баха (рекомендоване джерело з каналу YouTube: 
Johann Sebastian BACH: Adagio, BWV 974).

Ведучий: У часи прискореного будівництва соціаліз-
му, коли зросійщення України здійснювалось 
неухильно і планово, українськість зберігали 
завдяки горінню душ тих, хто присвятив себе 
збереженню нашої мови і культури. Таким 
світильником, який не дозволив впасти мо-
року зросійщення, був Роман Федорів. 

Ведуча: Народився Роман Миколайович Федорів  
1 грудня 1930 року в селі Братківці Тисмени-

цького району на Івано-Франківщині в селян-
ській родині.
Немовлям Роман залишився без матері. 
Було йому лише місяць, коли померла мама, 
а кволе дитя, наперекір усім побоюванням, 
залишилося жити. Можливо, своїм життя 
мати «викупила» у смерті життя сина. 

Читець: Моя мама виходила три рази заміж, у неї 
вмирали діти – 11 дітей вмерли малими. 
Вона вийшла за мого батька вдруге, і на-
родився я. Батьки обдурили мою смерть  
і винесли мене до хрещення через ...вікно! А 
смерть собі чекала за дверима... Може, цей 
ритуал смішний, але щось то народ знає. Я 
постійно відчував, що смерть мене не до-
сягнула. 
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Ведучий: У сім років хлопчик залишився круглим 

сиротою. Батько Романа у 1918 році повер-
нувся з Італійського фронту і відразу ж був 
мобілізований до Української галицької ар-
мії. Він мав поранення під час Чортківської 
офензиви. Був у польському полоні. Але на-
віть після повернення рани не загоювались. 
Він постійно важко хворів. Коли приїжджав 
до Львова на лікування – брав із собою ма-
лого сина.

Ведуча: Саме батько сприяв всебічному розвитку 
сина як особистості та патріота, сформував 
у дитини свідоме ставлення до своєї країни, 
навчив цінувати й поважати події минулого, 
розрізняти поняття добра і зла. 
Хлопчина сповна переймав настанови 
батька, розповіді про полеглих патріотів, 
про свою Батьківщину – Україну. Ці оповіді 
про минувшину залишили в душі незабутні 
спогади на все життя. Дитина пізнає світ не 
лише розумом, а й серцем. З ранніх років  
у серце малюка була закладена  пошана 
до історичної пам’яті, готовність захищати 
й примножувати здобутки народу, любов 
до рідної культури і мови. 

Читець: Вперше я побував у Львові з моїм татом  
у 37 році. Мені було тоді 7 років. Батько при-
їжджав сюди на лікування. Він постійно роз-
повідав про Львів як про справді українське 
місто, столицю нашого краю. Хоча тоді  
в трамваї і на вулиці чулася польська мова. 
– «Тату, що тут є українського?!», – часто 
запитував я. І тато повів мене на Янівське 
кладовище. Тут, на окраїні Львова, я поба-
чив рівні ряди стрілецьких могил.
«Ось тут ми лежимо. Ось тут, сину, – ук-
раїнці…»

Ми йшли поміж стрілецькими моги-
лами, не минаючи ні одного позеленілого, 
вилитого з бетону хрестика. Ми вичиту-
вали і вичитували прізвища полеглих, і це 
було схоже на військовий переклик. Рядові 
стрільці Української галицької армії – де-
сятники, чотарі, усі ці звичні Іванюки, Ва-
силюки, Коритки, Косачі, немовби оживали, 
немовби вони направду лежали рядами з крі-

сами напоготові, чекаючи команди рушати 
до бою. Ми, одначе, до бою їх не кликали. Не 
тривожили їх сну. Це саме вони – стрільці 
і чотарі йшли за нами слідом і тривожили 
наші душі, запитуючи мовчки: «Чом про нас 
забуваєте, брати? Боїтеся? Чим ми перед 
вами і перед вашим часом завинили? Тим, 
що хотіли України вільної, не притоптаної 
чужим чоботом Держави».
 Тоді Львів мене вразив − образ тих 
могил, отих січовиків, які впали за нього, 
увійшов у мою душу. Батько мій не був 
політиком, він не любив довго розмовляти, 
не розпинався про Україну. Але все це було 
йому дуже дороге. Він воював з тими людь-
ми, знав їх, сам проливав кров. От саме 
батько і ті товариші, які загинули, і Львів 
якось зібралося, з’єдналося  разом в моєму 
серці на все життя.

Ведучий: Сирітський світ інший: він глибший, чуйні-
ший, уважніший. Хлопець відчував потяг до 
літературної творчості. Навчаючись у школі 
з польською мовою викладання, він висло-
вив про свою мрію стати письменником. Учи-
телька тоді підняла хлопця на кпини, висмія-
ла його, назвала «лайдаком». 
Та вже у другому класі Роман написав перше 
оповідання з власного життя − «Сиротина». 
Прочитав його односельцям і за це був... 
битий ріднею, бо змальовував її не так, як 
потрібно. Тітка, в якої виховувався хлопець, 
впізнала себе в образі лихої ґаздині й від-
шмагала автора віником. 

Читець: Не був я вундеркіндом, уся моя родина 
була звичайною. Був, правда, брат-дяк. Я 
змалку почав читати книжки. Вже поруч з 
українською читав по-старослов’янськи... 
Я зібрав величезну бібліотеку, маючи десь 
12–14 років. Казки, фольклор мали на мене 
великий вплив, але й література – також. 
Написати перше оповідання мене спонука-
ли «Дванадцять лебедів» Ганса Крістіана 
Андерсена. 

Ведуча: Після сільської школи здобув освіту в Івано-
Франківському педагогічному училищі. Після 
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служби в радянській армії працював інспек-
тором у районному сільськогосподарському 
банку, інструктором міського відділу «Союз-
друк». З 1956 року − співробітник районної 
газети «Вільне життя», обласних − «При-
карпатська правда» та «Комсомольський 
прапор». У 1967 р. заочно закінчив факуль-
тет журналістики Львівського університету  
ім. Івана Франка. Після закінчення вищого нав-
чального закладу майже десять років віддав 
праці в газеті «Молодь України». З 1968  
і до кінця життя − головний редактор журна-
лу «Дзвін» (колись «Жовтень»). 
Згодом у журналі «Дзвін», завдяки зусил-
лям Романа Федоріва,  започаткована 
рубрика про письменників та літераторів з 
української діаспори, друкувалися художні 
твори цих митців, були відновлені видавниц-
тво «Червона калина» та часопис «Літопис 
червоної калини».

Ведучий: Журналістська діяльність давала змогу 
чимало подорожувати, зустрічатися з ціка-
вими людьми. Він слухав народні співан-
ки, казки, легенди. Живі, гарячі враження 
від таких зустрічей стали першоджерелом 
ранньої творчості Романа Федоріва. Першу 
книжку новел «Жовтнева соната» він видав 
1959 року, коли йому було 29 років. У кращих 
творах збірки він засвідчив вміння серйозно 
аналізувати складні долі героїв, багатство  
і глибину їх духовного світу.

Ведуча: Впродовж 1962−1966 років письменник ви-
дав ще три книжки оповідань: «Колумби», 
«Сліди на скелях», «Євшан-зілля». Цент-
ральною темою цих творів є героїчне ми-
нуле прикарпатського краю. Федорів вдало 
поєднує казкову і фольклорну символіку з 
реальністю. У його новелах ходить місяць 
і сміються зорі, плачуть дерева і вмирає 
земля, танцює сніг і розмовляє каміння. Ра-
дянські критики зустріли твори прохолодно, 
назвавши яскраві образи велемовністю, а 
конфлікти – надуманими.

Ведучий: Творчість молодого письменника не мог-
ла не помітити влада. Постає вибір: мати 

змогу писати, а чи замовкнути під тиском. 
Роман Федорів обирає літературну творчість 
і в 1963 році вступає в ряди КПРС. Це дало 
можливість позитивно впливати на розвиток 
українського літературознавства і активно 
займатися творчістю.

Ведуча: У 1966 році вийшла у світ книга «Аркано-
ве коло», на початку 70-х років з’являються 
книги «Квіт папороті», «Колиска з яворово-
го дерева», «Знак кімерійця», «Яре зерно».  
В історичних сюжетах цих творів йдеться про 
красу, неповторність та джерела української 
духовності.

1968 року виходить роман у легендах «Жбан 
вина» про Олексу Довбуша. Славний опри-
шок постає перед читачем справжнім захис-
ником знедоленого люду та справедливості.

Ведучий: Визначним українським історичним рома-
ном став роман «Отчий світильник» (1976), 
де автор талановито змальовує події з життя 
Галицької Русі кінця XII століття, часи прав-
ління князя Ярослава Осмомисла, останні 
роки його життя, боротьбу з половцями.  
Розкриває вічні морально-етичні питання 
та багатогранність людських характерів. Ав-
тор спонукає читача замислитися, взяти до 
серця всю глибінь сказаного, що «вмерти за 
отчину найлегше, важче для неї жити каж-
додневно».

Роман «Кам’яне поле» (1981) разом з 
романами «Жорна» (1982) і «Ворожба люд-
ська» (1986) становлять об’ємну трилогію 
з життя гуцульського села, в якій воєдино 
злились поетично сповідальна композиція 
викладу і реалістично-філософська вдум-
ливість.

Ведуча: 1984 року у Львові побачила світ книга 
повістей-есе «Танець Чугайстра». Автор зма-
льовує героя карпатського фольклору Чугай-
стра і митця-людину, які творять разом і кожен 
зокрема духовну культуру, образ творчої мрії, 
заклик до добра. Містичне таїнство не спри-
ймає упереджена критика. Романа Микола-
йовича критикують в «Літературній Україні» 



СЦЕНАРІЇ

2020, № 1-4 (86-89)
культурно-просвітницький вісник

78
і на багаточисельних зборах. Назбиралася 
папка критики з університетів та райкомів. 
Книжка «Танець Чугайстра» була арештова-
на й заборонена для продажу. Підтримували 
майстра слова лише друзі й найближчі люди. 
Оцінювали об’єктивно, так, як і потрібно було 
оцінити. 

Ведучий: Критика характеризувала Романа Федорі-
ва як представника «химерної» прози, схиль-
ного до метафор, казкової фантастики. Усі ці 
особливості можна спостерігати й у романі 
«Єрусалим на горах» (1993), хоча тут автор 
не зашифровує текст, а називає речі їхніми 
іменами. У творі йдеться  про переслідування 
людей, які намагаються берегти нашу історію 
та культуру, про жорстокі розправи комуні-
стичного режиму з ними, про облудливу ра-
дянську пропаганду. 
«Єрусалим на горах» – це роман про кожного 
з нас, про наші страждання, про нашу землю, 
її минуле і сучасність. 
Письменник так охарактеризував свій твір: 
«Я мусів написати цей роман. Працював над 
ним 5 років. І коли закінчив – перехрестився. 
Ця книга сповідальна. Мені хотілося показати 
долю свого народу через страждання худож-
ника, митця».

Читець: «Хіба нам з тобою звикати до смертей, 
руїн і до наруги? Але ж бачиш: косять нас, 
розстрілюють, топлять, розпинають, віша-
ють... а ми сутні на цій землі... ми вічні на цій 
землі. І шлях до Єрусалиму, що на горах, до 
висот і до волі, до духовного розкріпачення, 
іще не має кінця. Іще треба до нього дійти, 
брате. А ти маєш перед собою чисту сті-
ну, маєш пензель, маєш талант, а мучеників  
у твоєму верхньому світі на нашій землі для 
нової Голгофи вистачає. Ти чуєш їхній біль  
і крик? Твоє призначення – їх чути»… 

    Сила митця в свободі. Творча сво-
бода це передовсім свобода духу. Дух своєю 
чергою розковує, підносить до висот та-
лант. Свобода − це тоді, коли ти настільки 
почуваєш себе сильним і мудрим, що можеш 
віддатися  на суд натовпові. «Нате, каменуй-
те мене!»  Свобода в творчості приходить 
тоді, коли ти одного ранку прокинешся і від-

чуєш себе птахом, в якого ніякий стрілець 
не вцілить кулею. І коли ти однієї ночі поч-
неш розмовляти з деревами, і коли ти бу-
деш здатний стати каменем, об який коні 
оббивають копита. І коли одного надвечір’я 
зупинишся здивований посеред осіннього 
поля, побачивши кущик полину, обсотаний 
павутинням. Свобода − це розуміння, що ти 
єсть ланцюг, привід, міст між теперішнім, 
минулим і завтрашнім.

Ведуча: Останні твори Романа Федоріва – романи 
«Чорна свіча від Їлени» (1996), «Чудо свя-
того Георгія о зміє» в книзі «Лисиці брешуть 
на щити» (1997), «Палиця для прокажених» 
(2000). Як митець, Федорів вірний своїм твор-
чим зацікавленням, послідовний у своїх заду-
мах і їх втіленні в художні твори.
Складовою усієї творчої діяльності Романа 
Федоріва є український фольклор, який впли-
нув на стильову палітру, на формування його 
індивідуальності, став невичерпним джере-
лом художнього пізнання навколишнього се-
редовища.
Творчість письменника переплітається з його 
життям, особливо у книгах «Єрусалим на го-
рах» і «Палиця для прокажених». У героях  
і подіях він відтворив усе, що було пережите 
ним у житті.

Ведучий: Роман Федорів якось з болем сказав:  
«В усі часи суспільство, якщо воно дбало про 
виразне національне обличчя, прагло до-
слідити, пізнати діяння своїх предків, узя-
ти з історії не тільки вогонь, як це інколи 
проповідувалося, а й також попіл для того, 
щоб посипати собі голову на пам’ять про 
давні помилки та розчарування… Нормою, 
законом повинна бути загальнонародна 
потреба протоптувати стежки до істо-
ричних криниць, пильнуючи при цьому, щоб 
не затоптувалися та не запльовувалися їх 
береги…»

Ведуча: За рік до смерті Романа Миколайовича Іри-
на Вільде сказала: «Я вірю лише тому пись-
меннику, котрий пише так, що я бачу людину, 
траву, відчуваю, наприклад, запах соняш-
никового насіння, вловлюю інтонацію голо-
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су. Коли  читаю Федоріва, здається, що за 
дверима стоїть він сам і наговорює мені про 
Кам’яне поле, яке він полюбив, може, за те, 
що так тяжко працювати на ньому, бачу його 
краян, радуюсь разом з ними, навіть плачу, 
тужу… Він пише совісно, він не вигадує, він 
відчуває нашу людину…»

Читець: Часом слухаєш поетів: «Я служу Україні, 
я служу рідній землі» – такі красиві слова. 
А я, знаєте, як проклятий, служу роботі. Я 
не вважаю, що я віддаю комусь борг, комусь 
служу – я працюю. Якщо робота моя потріб-
на для людей, то я думаю, недаремно про-
жив свої роки. 

Ведуча: У житті надійною опорою і підтримкою для 
митця була дружина. З нею він прожив і вихо-
вав доньку Оксану та сина Романа. 
Після смерті дружини він страждав і тужив, 
однак доля подарувала Роману Миколайови-
чу нове кохання.  Друга дружина Ольга стала 
йому вірною помічницею і супутницею в житті. 
У своєму останньому інтерв’ю письменник 
згадував: «Я прожив зі своєю першою дружи-
ною 48 років, але вона померла 4 роки тому. 
Та Бог мені дав удовицю, вона – молода, їй 
50 років, вона – лікар-доцент, хірург, ніжна 
і красива жінка, яка мене розуміє. Ми побра-
лися 3 роки тому. З письменником нелегко 
жити, а ми живемо вже третій рік прекрас-
но. Я справді у неї закоханий». 

Ведучий: Роман Федорів працював до останнього 
подиху. Він  помер від інфаркту 14 березня 
2001 року, не дописавши рядка. За письмо-
вим столом письменник залишив недописані 
сторінки. Ще за п’ять  хвилин до смерті гово-
рив дружині, що не має права вмерти, бо ще 
так багато хоче написати. 
Поховали Романа Миколайовича у Львові на 
Личаківському кладовищі.
Уже після смерті побачила світ повість «Клар-
нет із лісу на піщаних горбах». 

Літературна панорама письменника 
становить понад 60 томів української класи-
ки, забороненої в часи тоталітарної системи. 
Роман Федорів лауреат Національної премії 

України ім. Т. Г. Шевченка, премії родини Ан-
тоновичів, імені А. Головка, імені М. Горького, 
нагороджений орденом «Знак Пошани».

Ведуча: Коли помирають колоритні постаті літера-
тури, завжди стає сумно через те, що вони 
несли в собі інформацію, якою не встигли 
поділитися. З їхнім відходом відходить ціла 
епоха. Спорожнів древній Львів − улюблене 
місто Романа Федоріва, про яке він мріяв ще 
змалку, живучи в Івано-Франківську. Свого 
часу йому пропонували переїхати до Києва, 
давали там квартиру − не погодився. 
«Для мене Львів – це ціла легенда, якщо би 
не сказати − казка».

Ведучий: Це дихання українського Львова, нез-
ламне почуття українського духу, який був і є  
у Львові, які б окупанти тут колись не були, − 
чи польські, чи австрійські, чи російські і як би 
вони не знищували все українське, письмен-
ник намагався передати своїм дітям і онукам. 

Ведуча: Як треба нам, сьогоднішнім, намагатися 
вкласти в душі наших дітей справжню любов 
до України, до сім’ї, до батьківського дому, 
рідного міста чи села. Без знань своїх коренів, 
традицій свого народу не можна виховати 
патріота, який безмежно любить свою Бать-
ківщину і з повагою ставиться до героїчного 
минулого наших батьків і дідів.

Ведучий: Роман Миколайович Федорів залишив 
нам у спадок неоціненний скарб своїх думок, 
тривог, сподівань і надій. Тож нехай життя ве-
ликого митця буде нам прикладом істинного 
служіння інтересам свого народу, любові до 
своєї землі, історії, культури та плекання ду-
ховності української нації. 

Наталія Ярка,
провідний методист по роботі

з молоддю, любительських об’єднань
та клубів за інтересами



СЦЕНАРІЇ

2020, № 1-4 (86-89)
культурно-просвітницький вісник

80

 дУх УКРАЇНи, НАРОджеНий 
КАРпАТАми

(до 80-річчя від дня народження Івана миколайчука)

Сцена Народного дому оформлена у стилі 
символізму та сюрреалізму.

На заднику сцени – панорама Карпат.
Там само та на кулісах закріплені предмети: фраг-
менти етнічного одягу та побуту буковинців 
(ткані килими, кептарі, пояси, ґердани, вишиті со-
рочки, топірці, жбани), квіти, галузки кущів.

У центрі сцени мультимедійний екран, 
на якому світлина Івана Миколайчука і дата 
«1941−1987». Відповідно до розповіді ведучих на 
екрані демонструються світлини Івана Миколай-
чука, його родини, дружини, кадри із фільмів, в яких 
знімався актор.

Музичне оформлення: захід супроводжують мелодії 
карпатського краю, музика з фільмів Івана  Мико-
лайчука.

Захід проводять двоє ведучих.

Ведучий: Його акторські, сценарні та режисерські 
роботи − це вже класика українського кіно, 
знаного не лише в Україні, а й за кордоном. 
Кіно, яке наділене справжньою магією ви-
довища, кіно, яке сьогодні осиротіло без 
таких творчих особистостей, якими були 
Олександр Довженко, Сергій Параджанов, 
Юрій Іллєнко, Леонід Биков, Леонід Осика, 
Костянтин Степанков, Броніслав Брондуков. 
Серед них й Іван Миколайчук, який так перед- 
часно пішов з життя і котрий ще так багато 
міг зробити для українського та світового кі-
номистецтва.

Ведуча: У кожного народу є свої міфи. Без них не-
має культури, немає нації. У щасливій і тра-
гічній долі українського актора й режисера 
Івана Миколайчука було все, щоби стати 
міфом не тільки національного, а й світового 
кінематографа, якщо б він жив не в радян-
ському закритому суспільстві.

Ведучий: За часів Радянського Союзу кінорежисе-
ри знімали дуже мало справжніх українських 
фільмів – україномовних, які б прославляли 
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українську культуру, показували правдиву іс-
торію нашого народу. Створюючи таке кіно, 
можна було легко стати звинуваченим у на-
ціоналізмі, за що у ті часи жорстоко карали. 
Миколайчук не влаштовував владу своєю 
любов’ю до України, національною гідністю 
актора, усвідомленням власної ідентичності 
українського митця. У ті часи така позиція 
заборонялася. Талановитому митцю забо-
роняли зніматися, його сценарії відкидали-
ся. Йому не давали можливості працювати, 
а значить і жити. 

Ведуча: Іван Миколайчук був обдарований здоро-
вим народним гумором, тому рятувався як 
іронією, так і самоіронією. Сміявся, щоби не 
плакати, лукаво плутаючи бувальщину та 
небилиці, історію й міфологію. У ньому жила 
пам’ять роду, генетична пам’ять нації. Він 
найбільше любив поринати у власні сни та 
фантазії й переводити все це на мову кіно. 
Його безупинно манили ці віртуальні ігри з 
привидами, з тінями на екранному полотні, 
яких він живив власною справжністю. Він 
пристрасно любив рідну землю, і цю любов 
увібрав з молоком матері, зростаючи на лоні 
природи у мальовничому буковинському 
селі.

Ведучий: Народився Іван Миколайчук 15 червня 
1941 року в маленькому селі Чортория Ваш-
ківського (тепер Кіцманського) району Черні-
вецької області у багатодітній селянській ро-
дині. У батьків Василя та Катерини було три-
надцятеро діточок, троє померли маленькими. 
З десятьох Іван був четвертою дитиною. Він 
пристрасно любив життя і все, що його оточу-
вало: землю, стареньку хату, людей і коней, 
гори і річки. Батьки прищепили хлопцеві почут-
тя любові до рідного краю, до України. Саме 
родина сформувала у ньому те незвичайне 
світосприйняття. Родина, усі діти якої талано-
виті й творять навколишній час та простір. Зго-
дом фантазії Івана, як митця, на той родинний 
підмурівок і спирались.

Ведуча: Сестра Івана Фрозина Грицюк згадує: 
«Пригадую, як у невеличкій хатині збирали-
ся сусіди й друзі, як мама завішувала вікна, 
а батько читав українські книжки. Найбільше  
в родині любили читати Шевченка, багато 
чого знали напам’ять. Іванові ці «уроки» ук-
раїнської дуже подобалися. Я не знаю чому, 
але він ще з дитинства був таким патріотом! 
У шість років співав «Ще не вмерла Україна». 
Він ріс дуже допитливим, любив співати, грав 
на багатьох музичних інструментах: скрипці, 
цимбалах, баяні, сопілці, трубі, арфі».

Ведучий: Середню освіту Іван здобував у трьох 
вечірніх школах. Навчався в Чорторийській 
початковій, Брусницькій семирічній і Ваш-
ківецькій школах. Там і розпочалася його 
«творча кар’єра». З 12 років був учасником 
сільського самодіяльного театру. Молодь 
щомісяця ставила у клубі спектаклі для од-
носельців. Коли у виставі «Безталанна» грав 
старого батька головної героїні і закричав зі 
сцени: «А хто мене поховає?», − жінки в залі 
плакали.

Ведуча: Іван мріяв «вчитися на артиста». Тому після 
школи поїхав у Чернівці, де закінчив шестимі-
сячні курси музичного училища за спеціальні-
стю «Хормейстер художньої самодіяльності», 
та став вільним слухачем Чернівецької музич-
ної школи, де вдосконалював гру на баяні.
У 1957 році Іван Миколайчук вступив у те-
атральну студію при Чернівецькому україн- 
ському музично-драматичному театрі ім. Оль-
ги Кобилянської. Одночасно почав працювати 
у цьому ж театрі, де був задіяний в епізодич-
них ролях. 

Ведучий: У січні 1961 року Миколайчук зіграв Лу-
каша у виставі «Лісова пісня» Лесі Українки, 
яка стала справжньою  творчою  перемо-
гою  Івана. Ця роль відкрила студійцю шлях 
до вступу у Київський театральний інститут  
ім. І. Карпенка-Карого, де почався новий етап 
його творчого злету. 
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Ведуча: З 1963 року навчався на кіноакторському 

факультеті Київського інституту театрального 
мистецтва ім. Карпенка-Карого. Іван Миколай-
чук дебютував у кіно в курсовій режисерській 
роботі Леоніда Осики «Двоє». 
Дуже хотів Іван зіграти роль Шевченка, з ди-
тинства знав і любив його твори. Він казав: 
«Моя мрія знятися в кіно, де я буду грати Тара-
са Шевченка. Я його чую, я його відчуваю…»

Ведучий: Доля зробила подарунок Іванові Мико-
лайчуку. Ще студентом другого курсу інституту 
(акторові було тоді 22 роки) він знявся у фільмі 
«Сон» і майже одночасно у фільмі «Тіні забу-
тих предків». Ролі молодого Тараса Шевченка 
та Івана Палійчука принесли Миколайчуку за-
гальне визнання.

Ведуча: Як потім згадувала Фрозина Грицюк: «Роль 
Шевченка – це найулюбленіша роль Івана з 
усіх, які він грав за своє життя. Була велика 
гордість і радість, коли ми почули, що його 
затвердили на цю роль. Він завжди казав: «Я 
дуже щасливий, бо в нас із Шевченком над-
звичайно схожі долі! Я народився в бідній ба-
гатодітній сім’ї, як Шевченко, і працювати мені 
не давали, як Шевченкові». 

Ведучий: Фільм «Сон» здобув популярність 
саме завдяки геніальній грі молодого Івана 
Миколайчука. Сміливе трактування обра-
зу Тараса Шевченка зробило фільм подією  
в мистецькому житті, а постать Шевченка (як 
і Миколайчука) стала уособленням непокори, 
бунту проти державної системи, яка пригнічу-
вала й знищувала особистість.

Ведуча: Фільм «Тіні забутих предків» − наступна 
знакова робота Івана Миколайчука, якою він 
дуже пишався, − він не грав, він жив нею. 
Цікавою є історія, як його учитель Віктор Івчен-
ко привів свого студента й попросив зробити 
пробу на головну роль у фільмі «Тіні забутих 
предків». Акторський склад фільму вже був 

затверджений. Але коли зіграв Миколайчук, 
Іллєнко вигукнув: «Це щось понад людське, 
неймовірне, незбагненне! Щось за межами ро-
зуміння й сприйняття!»

Ведучий: Режисер Сергій Параджанов так роз-
повідав про проби Івана: «Він зачарував нас. 
Юний, страшенно схвильований, він світився 
дивовижним світлом. Така чистота, така при-
страсність, така емоційність вихлюпували з 
нього, що ми були приголомшені, забули про 
все, навіть про те, що вже затверджено іншого 
актора… В одну мить він перевернув наші уяв-
лення про образ Івана з твору Коцюбинського. 
Він перелив у наші зурбанізовані міські душі 
свою карпатську силу, свою любов до матері, 
сестер, братів. Його маленька хата серед бу-
ковинського села, у витканих мамою чорних 
iз червоними трояндами килимах, назавжди 
увійшла в наші душі».

Ведуча: Прихід Миколайчука в картину мав справді 
непересічне значення, адже перед камерою не 
сфальшивиш, не заховаєшся. Його унікальної 
краси обличчя, одухотворене християнською 
вірою, майже жіночою пластичністю, напру-
жений внутрішній світ, душа, котра з дитячою 
серйозністю страждала вічними питаннями 
буття, пробуджуючи українську національну сві-
домість, зробили картину світовим шедевром.

Ведучий: «Тіні забутих предків» знімали в Кар-
патах, на рідній землі Івана, у справжніх гу-
цульських хатах на околицях села Криворівня 
Верховинського району Івано-Франківської 
області. Саме тут Коцюбинський писав свій 
твір. Особливе місце у фільмі займала музика, 
яку творив знаменитий композитор Мирослав 
Скорик. На думку Параджанова, лише уродже-
нець Західної України міг створити музику на 
«карпатську» тему. 

Ведуча: Знімаючись у двох фільмах одночасно, 
Іван Миколайчук одружився. Об’єднав роботу  
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і особисте життя великою любов’ю в єдине 
ціле. Медовий місяць був у нього під час зйо-
мок. 
Ще у студії Чернівецького театру познайомив-
ся зі своєю майбутньою дружиною − Марією 
Карп’юк, яка також там навчалася. Зустріча-
лися вони чотири роки. Переїхали до Києва, 
де велося їм дуже скрутно. На двох була одна 
ложка і одна виделка, їли по черзі, а жили  
в коридорі інститутського гуртожитку. Проте 
молодята були щасливі й сповнені надій.

Ведучий: Марія Карп’юк також народилася на Буко-
вині. Вона мріяла присвятити себе мистецтву, 
та перш за все усю себе подарувала тому, 
кого любила, – Іванові. Усе життя вона була 
його музою і натхненницею. 
Якось, коли Іван пошкодив очі під час фільму 
«Сон» і певний час не знімався, провідати його 
приходив Віктор Івченко. Він побачив, в яких 
умовах живуть Миколайчуки, пішов по всіх ін-
станціях і «вибив» для них квартиру. Невдовзі 
цю адресу по вулиці Жилянській 43А знали всі 
молоді митці та інтелігенція, котрих згодом на-
звуть «шістдесятниками». 

Ведуча: Саме тут на 20 квадратних метрах щовечо-
ра збиралися творчі, талановиті особистості: 
співали, читали вірші, вели полеміку. Приїж-
джали земляки, односельці, та й зовсім не-
знайомі люди. Усім він намагався допомогти, 
давав свою адресу, телефон. Так допоміг те-
пер відомому актору Івану Гаврилюку, котрий 
приїхав вступати на акторський факультет 
Київського інституту театрального мистецтва 
ім. Карпенка Карого. Не лише зустрів юнака 
як рідного, а й залишив жити у своєму домі  
й допоміг у підготовці до вступу.

Ведучий: Іван знімався в кіно, а Марія Миколайчук 
працювала в хорі імені Григорія Верьовки, 
який у той час був осередком української куль-
тури. Саме чоловік долучився до розвитку її 
кар’єри.

Одного разу в гості до Миколайчуків прийшли 
подруги Марії − Ніна Матвієнко та Валентина 
Ковальська. Після вечері утрьох заспівали. 
Іван звернув увагу на те, як гармонійно вони 
разом звучать і запропонував створити тріо, 
яке назвали «Золоті ключі». Дівчата викону-
вали автентичні народні пісні. Цікавий факт, 
що тріо існує і донині. 2018 року встановлено 
рекорд України – 50 років творчої діяльності 
акапельного тріо. А тоді, в далекому 1968 році, 
після першої ж платівки тріо «Золоті ключі» 
стало надзвичайно популярним.

Ведуча: Популярність Івана Миколайчука також 
зростала. Після виходу на екран фільму «Тіні 
забутих предків» він став впізнаваним навіть 
за кордоном. Стрічка, що відтворює поетич-
ний світ давніх традицій, просякнута україн- 
ською народною музикою, розповідає про віч-
не кохання, над яким не владна навіть смерть, 
у 1966 році отримала золоту медаль на міжна-
родному кінофестивалі в Салоніках. Кінокри-
тики віднесли цей фільм до кращих кінокартин 
світу. Згодом − 39 міжнародних нагород, 28 
призів на кінофестивалях (з них – 24 Гран-прі) 
у 21 країні світу! Цей факт внесений до Книги 
рекордів Гіннеса. 

Ведучий: Іван спокійно ставився до слави і бажав 
лише одного – працювати. Спершу так і скла-
далося − він активно знімався, наповнюючи 
фільми енергією свого таланту, наділяючи 
особистою привабливістю своїх героїв. Мико-
лайчук ставав притягальним центром картини, 
стрічки за його участю набували неповторно-
го звучання. Його герої були наділені живою 
думкою, в них пульсував людський біль. Так 
вимальовувалось національне обличчя ук-
раїнського кіно.

Ведуча: Акторський досвід спонукав Івана Миколай-
чука до глибшого осягнення секретів кінемато-
графічної майстерності. «Кіно здавалося мені 
мистецтвом високим і витонченим, – зазначав 
актор. – Мене вразило, що великі й найбільш 
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напружені, найбільш емоційні епізоди могли 
розігратися без будь-яких слів, що природною, 
«нефорсованою» пластикою можна передати 
найтонші і найневловиміші нюанси. І найбіль-
ше потрясіння – крупний план, коли бачиш очі 
людини і в них читаєш усе...»

Ведучий: Фільми «Бур’ян», «Дві смерті», «Аннич-
ка», «Камінний хрест», «Комісари», «Захар 
Беркут»… 
Кінокартини стали помітним явищем в ук-
раїнському кінематографі. А в 1968 році за 
роль Миколи у кінофільмі «Камінний хрест» 
Миколайчуку присвоєно звання «заслужений 
артист України».

Ведуча: Фільм Юрія Іллєнка «Білий птах із чорною 
ознакою» був створений 1971 року за задумом 
і у співавторстві з Іваном Миколайчуком. Він 
прагнув розповісти про драматичну долю сво-
го краю. Образ бандерівця Ореста Миколайчук 
писав для себе. Та у владних кабінетах прий-
няли інше рішення. Боялися, що за ним піде 
народ, що глядач симпатизуватиме «негатив-
ному» герою. Йому не дозволили зобразити 
цю постать – роль зіграв Богдан Ступка. 

Ведучий: Богдан Сильвестрович згадував, як Іван 
Миколайчук опікувався ним під час зйомок: 
«Ходив за мною, дивився кожен кадр. Він так 
допомагав! Це була така доброта по відношен-
ню до мене. Це рідкість!» Саме в цьому фільмі 
було виведено виразний образ бандерівця, 
який рішуче заявляє свою патріотичну пози-
цію. З вуст цього, так званого, негативного ге-
роя звучать слова: «Це мої гори, я тут ґазда,  
і мені вирішувати, кому в цих горах жити». 

Ведуча: У фільмі Бориса Івченка «Пропала грамо-
та» (1972) Іван Миколайчук був не лише ви-
конавцем колоритної ролі козака Василя, а 
й фактичним співрежисером. Працював над 
музичним оформленням фільму. Музиці Іван 
Миколайчук завжди надавав вагомого значен-

ня, особливо фольклорній. Цю картину супро-
воджували також пісні у виконанні тріо «Золоті 
ключі». 

Ведучий: Офіційна влада відчула крамолу у красі, 
яка уособлювала українське народне мистец-
тво. Актора, який здобув визнання завдяки 
власному таланту і працелюбності, поступово 
стали відлучати від творчого процесу. Впро-
довж багатьох років, за вказівками партійних 
чинуш, його прізвище викреслювали з біль-
шості знімальних груп, хоча багато режисерів 
хотіли бачити Миколайчука у своїх фільмах.

 Ведуча: «Білий птах з чорною ознакою» зазнав 
значної цензури. Стрічку, що здобула Золотий 
приз Московського міжнародного кінофестива-
лю, сприйняли як мало не випад ворожих на-
ціоналістичних сил. Іван Миколайчук, як згадує 
його сестра, говорив: «Білий птах…» – то не 
птах, а лишень тулуб з нього лишився. А всі 
крила йому пообрубувано. Мали бути дві серії 
цього фільму і того нема, багато обрізали, ли-
шили тільки політично вигідні сюжети».

Ведучий: «Тіні забутих предків» на тривалий час 
фактично заборонили до показу. Фільм кіно-
режисера Бориса Івченка «Пропала Грамота», 
за мотивами однойменної повісті Миколи Го-
голя, критикували за замилування козацькою 
минувшиною. В Україні проводилася відверта 
русифікаційна політика. Від творців кіно ви-
магалося відходити від усього, що пов’язано 
з національною самобутністю українців. Вла-
да, розуміючи, що кінофільми мають велике 
значення для піднесення національного духу 
українців, відправляла їх на горезвісну поли-
цю. Кіновиробництво стало об’єктом пильного 
зацікавлення чинуш від культури, які відкида-
ли культурну спадщину минулого і вважали, 
що соціалістична система має творити власне 
мистецтво. 

Ведуча: Ще з 70-х років почалися гоніння на діячів 
української культури. Миколайчук зіткнувся 
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зі звинуваченням у націоналізмі. Вперше це 
сталося 1968 року, під час зйомок фільму «Ан-
ничка». Іван тоді намагався пояснити різницю 
між «націоналізмом» і «патріотизмом», проте 
інцидент закінчився доносом у Київ, де Ми-
колайчука кваліфікували як «людину ворожої 
ідеології». 

Ведучий: Випровадили з кінематографу, а потім 
заарештували Сергія Параджанова, адже він 
висловив протест проти масових політичних 
арештів українських інтелектуалів. Під «Ли-
стом проти незаконних політичних процесів» 
його підпис стояв першим. Крім того, режисер 
неодноразово боровся за дотримання свобо-
ди слова та друку на території України і за все 
це став об’єктом переслідування та репресій. 
За непохитну громадянську позицію його жар-
тома називали «вірменином, який народив-
ся в Грузії, змушений був сидіти в російській 
в’язниці за український націоналізм».

Ведуча: Ще більш ускладнилася ситуація після ви-
ходу фільму «Білий птах з чорною ознакою». 
Акторові неодноразово доводилося пояснюва-
ти свою позицію в різних партійних інстанціях. 

 Іван Миколайчук ніколи не був партійним. Че-
рез це не мав звання народного артиста. А 
коли він отримав премію імені Островського, 
стався скандал − він був позапартійним, тому 
премію відібрали. Його навіть запрошували до 
Голівуду. Та коли у Держкіно прийшов виклик, 
московські чиновники вирішили йому цього за-
прошення не давати. Ба більше, ніхто про це 
Миколайчука навіть не повідомив.

 Ведучий: Як згадувала сестра: «Іван дуже перей-
мався тим, що йому забороняли зніматися  
в кіно, не показували фільмів за його учас-
тю». Після чергової відмови скаржився: «Пів-
життя мені відтяли». А одного разу обурився:  
«І це Україна? Де ви тут бачите Україну?..» Я 
заспокоювала його: «Ти ще життя не знаєш. 
Я за румунських часів жила, тоді не можна 

було й слова українського сказати. А зараз – 
хочеш читай, хочеш співай». А брат мені 
відповів: «Румуни давили тіло, а москалі вби-
вають душу України».

Ведуча:  Не лише столичні чиновники були проти 
справжніх українських фільмів і відкидали 
культурну спадщину минулого. Тодішні керів-
ники Львівського та Івано-Франківського обко-
мів партії цькували Миколайчука і його одно-
думців.  
Після років запаморочливого успіху, загальної 
любові та визнання − заборона справжньо-
го українського кіно партійною постановою, 
напівзабуття, необхідність зніматися у посе-
редніх стрічках, відчай і уперта воля зберегти 
вірність собі. Ось звідки стільки печалі було  
в його бездонних очах.

Ведучий: Після заборони «Пропалої грамоти» та 
фільму «Відкрий себе» було заборонено і уні-
кальний у світовому кіно напрям національ-
но-поетичного кіно. Фільм «Мріяти і жити» за 
сценарієм Івана Миколайчука та Юрія Іллєнка 
було 42 рази зупинено у виробництві на різних 
стадіях. Для Юрія Іллєнка епопея безперерв-
них заборон закінчилась  інфарктом на худраді 
студії Довженка. 
На XXV з’їзді КПУ 1976 року В. Щербицький 
з гордістю доповів делегатам: «Имею честь 
доложить делегатам съезда, что с так назы-
ваемым «поэтическим кино Украины» наконец 
покончено».

Ведуча: Іван почав писати сценарії, навіть зняв два 
фільми як режисер.

1979 року, завдяки заступництву чиновника 
Харківського обкому компартії, вдалося отри-
мати дозвіл на зйомки фільму «Вавилон ХХ» за 
романом Василя Земляка «Лебедина зграя»,  
в якому Іван Миколайчук виступив сценаристом, 
режисером, актором і композитором. Його ге-
рой Фабіан постає як філософ − людина, яка 
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не розрізняє чужих, ворогів, друзів, усі – свої, 
усі – рідня. Це фільм яскравий, наповнений 
фантастичними, гротескними і водночас ре-
альними образами. «Вавилон ХХ» − фільм 
символ – синтез добра і зла, запроданства  
і вірності, висоти героїзму і ницості рабства. 
1980 року картина здобула Гран-прі на Всесо-
юзному кінофестивалі «Молодість» в Душанбе  
та приз «За найкращу режисуру».

 Наступний фільм, «Така пізня, така тепла 
осінь» (1981), режисером якого був Миколай-
чук і сцени з якого не раз перезнімалися з ідео-
логічних міркувань, уже не мав такого успіху, 
як «Вавилон ХХ». 

Ведучий: 1983 року Іван Миколайчук написав сце-
нарій картини «Небилиці про Івана»,  готував-
ся до роботи над фільмом, але постановку 
дозволили лише восени 1986 року. Проте че-
рез важку хворобу автор розпочати зйомки так 
і не зміг. Уже по смерті Миколайчука кіностріч-
ку відзняв Борис Івченко. Фільму як такого не 
вийшло, тому що Івана треба було розуміти, 
знати його нутро. Він багато про що говорив 
між рядками. Дружина після перегляду стрічки 
попросила, щоби вилучили з титрів ім’я Івана 
Миколайчука: «Мені дуже не хотілося, щоб 
цим фільмом поставили крапку на Івановій 
творчості. Іван задумав його зовсім іншим». 
Тому вона щиро зраділа, коли у Львівському 
національному театрі імені М. Заньковецької 
під керівництвом давнього друга Миколайчуків 
Федора Стригуна було поставлено «Небилиці 
про Івана, знайдені в малованій скрині з напи-
сами» режисера Вадима Сікорського.

Ведуча: Іван Миколайчук мав конкретний задум − 
поставити фільм про українців, яких доля 
відірвала від рідної землі. Тема, якої ще ніх-
то не торкався в українському кіно. Він хотів 
зняти фільм про ностальгію, про втрату, яку не 
можна повернути, про долю емігрантів.

Історія, яку Іван Миколайчук почув від 
Еліані Сабате − телеведучої, акторки і режи-

серки французького телебачення, захопила  
й приголомшила його. Створений ним сценарій 
«Острів сліз» базований на реальних подіях  
і оповідає трагічну історію української емігран-
тки Катерини Ясенчук в Америці. Написання та 
просування до постановки сценарію зініціюва-
ла Еліані, яка мала стати режисером майбут-
нього фільму. Миколайчук взявся за організа-
цію поїздок по тих місцях на Волині, де колись 
мешкала героїня. 

Ведучий: Радянські чиновники чинили спротив ре-
алізації проєкту. Окрім цього, КДБ невідступ-
но супроводжував Івана та французьку гостю 
упродовж поїздок. Еліані Сабате так і не по-
щастило побачити самобутнє українське се-
ло. Проєкт, зрештою, не вдалося реалізувати. 
Іван Миколайчук уже тоді нездужав, через два 
роки його не стало, а контакти з французькою 
режисеркою було втрачено.

Ведуча: В останній рік життя Іван Миколайчук хворів, 
і не лише фізично. Постійні стреси, заборони 
творчих задумів, «табу» на фільми підірвали 
здоров’я актора. У нього боліла душа, і вона 
не витримала. Відчуваючи наближення смерті, 
він казав: «Коли я умру – хочу, аби падав силь-
ний дощ і аби ніхто не брехав просто над моєю 
могилою». Він так втомився від лицемірства, 
фарисейства і лицедійства. Тому, напевно,  
Господь забрав його так передчасно. 

Ведучий: Холодного серпневого дня 1987 року на 
Байковому кладовищі, під проливним дощем 
прощалися з Іваном Миколайчуком його вірна 
дружина Марія, родина, прощалася вся Україна... 
У чому феномен особистості великого актора? 
Створені Миколайчуком образи органічно 
взаємодіяли з життям. Його мудрість не книж-
кова, а швидше від спілкування з людьми.  
У його розповідях про близьких і знайомих було 
стільки любові, гумору, теплоти, він зачарову-
вав своєю природністю й автентичністю. Його 
ролі набували філософського змісту; фільми, 
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сценарії, музика до фільмів підносили і зцілю-
вали душі,  допомагали зрозуміти й пізнати 
себе, стали скарбницею українського кіно-
мистецтва.

Ведуча: У художньому доробку Івана Миколайчука 
довжелезний перелік стрічок, де він був ак-
тором, чи режисером, чи сценаристом, або ж 
об’єднував свої уміння для створення геніаль-
них фільмів. А скільки задумів не втілені в жит-
тя?! Залишилися сценарії, які не дочекалися 
екранізації, незіграні ролі. Залишився незігра-
ний Довбуш, про якого він мріяв. Не поставив 
картини за лірико-романтичною повістю Гната 
Хоткевича «Камінна душа». Нереалізований 
задум, про який він часто говорив «Тисяча 
снопів вітру», − отой фантастичний реалізм, 
до якого так тяжів Миколайчук. Його оповідки 
запам’ятались друзям, а згодом були записані 
й відновлені створеною робочою групою. 

 Віримо, що знайдеться режисер, чий світогляд 
і мислення було б співзвучне з митцем, і таке 
непросте завдання – відзняти стрічку «Тисяча 
снопів вітру» буде втілене в життя.

Ведучий: Ми, українці, на жаль, не вміємо гідно ці-
нувати своїх талантів, любити їх за життя. 
Іван Миколайчук посмертно став лауреатом 
Шевченківської премії 1988 року, на його честь 
названі вулиці багатьох українських міст, від-
крито меморіальні дошки, випущена пам’ятна 
монета, названий астероїд. До 75-річчя від 
дня народження випущена ювілейна марка, 
започатковано Всеукраїнський фестиваль на-
родної пісні та кіно «Миколайчук-Фест». 

Ведуча: Щороку родина Івана Миколайчука, його 
друзі, колеги по роботі та поціновувачі його 
творчості традиційно відвідують етно-фес-
тиваль «На гостини до Івана» у рідному селі 
актора Чорториї. Так уже понад двадцять 
років на Буковині святкують день народжен-
ня видатного кінодіяча. Усі кіношедеври Івана 
Миколайчука: зіграні, відзняті та написані – 

транслюють просто неба.
У цьому ж селі відбудували батьківську хату 
Миколайчука і зробили з неї садибу-музей. 

Ведучий: 2021 року видатному українському кіно-
актору, сценаристу та кінорежисеру Іванові 
Васильовичу Миколайчуку виповнилося б 80 
років. Він був митцем з великої літери в усьому. 
Не просто самобутнім актором, а справж-
нім носієм магії народного духу, народної 
культури. Він, як ніхто інший, зміг зіграти та 
передати у кінострічках сутність людини,  
у якої болить серце за рідну землю. На таких 
особистостях зростає українська нація. Як нам 
усім зараз не вистачає тих найкращих і най-
талановитіших, яких Бог забирає до себе так 
швидко.

Ведуча: Та доки живе пам’ять про Івана Васильови-
ча Миколайчука – він з нами.  Той український 
дух, народжений Карпатами, живе у його філь-
мах, його ролях. Нам треба частіше перегля-
дати ці фільми, відновлювати в пам’яті високе 
мистецтво фільмів-символів Івана Миколайчука.
На завершення хочеться нагадати слова, ви-
карбувані на кам’яному козацькому хресті на 
могилі Івана Миколайчука:

  «Ой устань, козаче, устань, молоденький, 
По діброві ходить, блудить твій кінь воро-

ненький! 
Ой нехай він ходить, нехай собі блудить, 
Прийде тая годинонька, що він мене збудить!»

Захід закінчується динамічною мелодією бандури. 

Наталія Ярка,
провідний методист по роботі 

з молоддю, любительських 
об’єднань та клубів 

за інтересами
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В МАЙБУТНьОМУ, ПОДАЛьШОї ПЛІДНОї СПІВПРАцІ НА 
БЛАГОРОДНІЙ НиВІ КУЛьТУРи, ДОБРОБУТУ І ЗЛАГО-

Ди У ВАШих ДОМІВКАх, СІМеЙНОГО ЗАТиШКУ,  
ЛюБОВІ ТА ПОШАНи ВІД БЛиЗьКих, ДОСТАТКУ І БЛАГО-

ПОЛУччЯ,  А ТАКОж ГАРМОНІї У ВАШих ДУШАх.
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