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В очікуваннні Нового року кожен із нас 
підбиває підсумки та будує плани на 
майбутній рік. На порозі нового відліку 

часу, оцінюючи підсумки року, що минає, мож-
на сміливо стверджувати, що для працівників 
галузі культури він був важкий, однак насиче-
ний напруженою працею та гідними звершен-
нями. Розлади фінансової системи, руйнація 
вертикальної структури керівництва галуззю, 
складна епідеміологічна ситуація не оминули 
й культуру. Проте галузь все ж вистояла. Ве-
лику роль у формуванні «імунітету стійкості» 
галузі відіграв і Львівський обласний центр 
народної творчості і культурно-освітньої ро-
боти. 

Чимало певних реформаційних процесів дове-
лося нам здійснити. Усі обласні фестивалі пере-
ведено в онлайн-формат. Це й обласні конкурси 
читців, присвячені ювілеям Лесі Українки, Тараса 
Шевченка; онлайн-фестивалі хореографічного 
мистецтва «Весняний розмай», «Прикарпатські 
джерела» та обласні фестивалі музичних колек-
тивів «Музична скарбниця», «Весняна рапсодія», 
«Перевесло» (присвячений пам’яті Ігоря Білозіра); 
це і тематичні онлайн-виставки майстрів образо-
творчого мистецтва та народних промислів. 

Наприкінці 2020 року нам вдалося в режимі 
онлайн провести атестацію усіх аматорських ко-
лективів Львівщини на підтвердження почесного 
звання «Народний» («Зразковий»), що сприяло їх 
збереженню в умовах децентралізації та подаль-
шому фінансуванню.

У нових реаліях виникла необхідність й онов-
лення сайту нашої установи, який би відповідав 
сучасним вимогам щодо контенту, навігації, ди-
зайну, естетичного наповнення. З цією метою 
був запущений новий інтернет-ресурс Центру, 
на якому уся інформація систематизована за 
рубриками: сценарні матеріали, медіарозвідки, 
відеозаписи семінарів-практикумів, методички 
та мультимедійні презентації. Сформовано базу 
кращих закладів культури області з їхніми порт-
фоліо, яких вже налічується понад 60. Розміщено 
онлайн-виставки митців, майстер-класи народних 
майстрів, спрямованих на збереження та популя-
ризацію культурної спадщини регіону.

Сьогодні, через рік роботи, можемо констату-
вати, що наш Центр позиціонує себе як сучасний 
ресурсний інформаційний центр, який забезпечує 
працівників культури онлайн, пропонує широкий 
вибір сервісів на основі відкритого доступу, дозво-
ляє підтримувати і розвивати постійний зв’язок з 
працівниками народних домів та обласних центрів 
народної творчості інших регіонів.

На зазначеному сайті зібрано та оцифровано усі 
видання культурно-просвітницького вісника «Жи-
вотоки», починаючи з 2014 року. Варто зауважити, 
що вісник є унікальним у сенсі того, що це видан-
ня розраховане для потреб перш за все клубних 
працівників. Тут є безліч корисної інформації для 
їхньої практичної діяльності – від матеріалів з до-
свіду роботи, методичних, репертуарних рекомен-
дацій до сценарних матеріалів.

ПОСТУП У МАЙБУТТЯ
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Методистами Центру проведено низку майстер-

класів з писанкарства та інших різноманітних тех-
нік рукоділля й декоративно-ужиткового мистец-
тва: макраме, писанкарство, бісероплетіння, 
квілінг, декупаж, розпис на склі, вибійка та ін.

Усі вони висвітлюються на нашому сайті та на 
сторінці Центру у фейсбук. Деякі творчі ентно-
майстерки було проведено і у форматі онлайн за 
допомогою засобів відеозв’язку: «Етнографічні 
розвідки», «Дивовижний світ писанки», «Прикраси 
для матусі».

В умовах децентралізації, руйнування стрункої 
системи методичного керівництва перед заклада-
ми культури постало питання навчання новопри-
значених кадрів на місцях. Оскільки під час каран-
тину ми були обмеженні у проведенні семінарів 
та живому спілкуванні, то працівникам відділів 
народної творчості та культурно-просвітниць-
кої роботи довелося застосовувати свою творчу 
винахідливість і вдатися до новітніх цифрових 
засобів. Так було створено й опубліковано низку 
відеосемінарів, які складаються з серій відповід-
них відеотренінгів з кожного напрямку культур-
но-освітньої роботи: національно-патріотично-
го, духовного, естетичного виховання та роботи 
любительських об’єднань і клубів за інтересами, 
два відеотренінги із загальних питань роботи на-
родних домів: документація, планування робо-
ти народного дому, форми і методи проведення 
культосвітніх заходів, а також серія практикумів з 
жанрів народного мистецтва. Такі відеотренінги 
знаходять багато схвальних відгуків у працівників 
культури в селах, оскільки дають можливість пе-
реглядати їх в записі та працювати у продуктивно-
му професійному середовищі з будь-якого куточка 
регіону.

Тримаючи курс на подальше покращення й мо-
дернізацію, залучення грантових, позабюджетних 

коштів у галузь культури, Львівською обласною 
радою прийнято рішення про злиття Комунально-
го закладу Львівської обласної ради «Львівського 
обласного центру народної творчості і культур-
но-освітньої роботи» та Обласного методичного 
кабінету навчальних закладів культури і мистецтва 
в нову установу – Комунальний заклад Львів- 
ської обласної ради «Навчально-методичний 
центр культури і мистецтв Львівщини». 

Метою діяльності Центру постане загальне ор-
ганізаційно-методичне керівництво народними 
домами, мистецькими школами, вдосконалення 
культурно-просвітницької роботи, збереження та 
всебічний розвиток народної творчості, впрова-
дження інноваційних методів клубної роботи та 
креативних індустрій. Фахівці Центру також зай-
матимуться підвищенням кваліфікації, атестацією 
викладачів мистецьких шкіл та працівників на-
родних домів, бібліотек, музеїв, керівників худож-
ніх аматорських колективів, а також пошуком та 
участю в грантах задля залучення спонсорських 
коштів у галузь. 

Отож, у перспективі бачимо наш Центр здатним 
вирішувати різноманітні й різнопланові культур-
ницькі запити, динамічно організовувати культур-
но-освітні процеси в області, залучати кошти для 
втілення креативних програмних проєктів. Інно-
ваційні форми роботи із застосуванням новітніх 
цифрових технологій, сучасне технічне оснащен-
ня на основі збереження національної традиції, 
народного мистецтва і автентики – це шлях до 
розвитку і розквіту національної культури.

Софія Пшемінська,  
завідувачка відділу культурно-освітньої роботи
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О
гієнко Іван Іванович (1882–1972) – випускник 
імператорського університету Св. Воло-
димира (1909), визначний учений, історик, 

поет, громадсько-політичний і церковний діяч, 

ЗнАченнЯ нАціОнАльнО-ПАТріОТичнОгО 
ВихОВАннЯ У ТВОрчіЙ СПАдщині 

іВАнА ОгієнкА длЯ СУчАСних ПОкОлінь

до 140-річчя від дня народження українського науковця, єпископа ППЦ (від 1940), митрополита 
УАПЦ (від 1944), політичного, громадського і церковного діяча,  

мовознавця, історика церкви, педагога  
Івана Івановича Огієнка

міністр освіти та ісповідань УНР, митрополит Ук-
раїнської автокефальної православної церкви. 
Усі дев’яносто літ Просвітитель віддав зростанню 
духовності українського народу, утвердженню на-
ціональної самосвідомості, служінню державності 
й Української православної церкви.

Зразком національної терпимості, поваги, поведінки, 
ставлення українців до інших народів був великий па-
тріот України Іван Огієнко.

Великий духом, розумом і серцем митрополит Іларіон 
у неймовірно складних умовах цькувань та пересліду-
вань брав активну участь у визвольних змаганнях ук-
раїнського народу, будівництві національної держав-
ності України, словом і справами прислужився духов-
ному відродженню рідного народу як у самій Україні, 
так і на чужині. Він був глибоко переконаний у тому, 
що першочерговим обов’язком кожного українського 
інтелігента і громадянина є невтомна праця на благо 
України.

Упродовж життя вчений написав близько двох тисяч 
праць, які пройняті духом високої національної свідо-

(інформаційно-просвітницький матеріал для організації в установах 
культури територіальних громад семінарів, конференцій, круглих 

столів та інших культурно-освітніх заходів з питань  
національно-патріотичного виховання)
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мості, гідності, українського патріотизму, гордості за 
свою Батьківщину – Україну, високої моралі. На жаль, 
українська громадськість знайома переважно з його 
працями, які вийшли після проголошення Незалеж-
ності України – 24 серпня 1991 р. З-поміж них «Україн- 
ська культура», «Дохристиянські вірування українського 
народу», «Історія української мови», «Історія україн-
ського друкарства», «Тарас Шевченко», «Розп’ятий Ма-
зепа», «Богдан Хмельницький», «Свята Почаївська 
Лавра», «Рятування України», «Наука про рідномовні 
обов’язки» та ін.

Переважну частину свого життя він провів за межами 
Батьківщини, проте тривала розлука з Україною, її на-
родом не знищила його любові до рідного краю. Вели-
кий патріот і в еміграції відчував Україну всією душею, 
важко переживав від того, що його багатолітня праця, 
присвячена Україні, майже нікому там не відома.

Одним із важливих завдань, які необхідно вирішити 
на шляху українського національного відродження,  
І. Огієнко вважав виховання в українців високої, священ-
ної любові до своєї Батьківщини – України. Вчений дає 
своє розуміння Батьківщини. Для нього Батьківщина – 
«це, де хто народився, де провів безтурботні дитячі 
роки. До тієї землі прив’язується він усією душею своєю 
на ціле життя». Для Івана Івановича Огієнка як для лю-
дини, яка багато років прожила на чужині, рідна земля 
і Батьківщина є тотожними поняттями. Рідна земля, 
на його думку, – це те найкраще і наймиліше, що має 
лише окрема людина чи окремий народ. Любов до рід-
ної землі вважав святим обов’язком кожного українця. 
Він зазначав: «Рідний народ займає свою землю і цю 
землю ми зобов’язані любити всією душею, і берегти 
її всіма силами. Бо ж рідна земля – це те найкраще  
і наймиліше, що має тільки окрема людина чи окремий 
народ... Рідна земля ніколи не забувається, а туга за 
нею все збільшується, коли нас доля заносить далеко 
і надовго від неї. Рідна земля – це матінка рідна, що 
вміє тішити й приголубити нас. От чому ми свою Украї-
ну звемо Ненькою і любимо її над усе».

Важливим джерелом національно-патріотичного ви-
ховання, особливо молоді, Іван Огієнко вважав героїчне 

і трагічне минуле українського народу, закликав вивча-
ти свою історію. Незнання історії України, а тим більше 
зневажання її, прирівнював до зневаги батьків. Втрату 
української історії вважав рівноцінною краху всієї нації, 
оскільки історія – це основа нації. У праці «Рятування 
України» він зазначає, що «українська історія оживляє 
нас українців і дає нам цілющу силу прямувати до тієї 
правди, якої ми прагнемо всі. Це вона одна воскрешає 
український народ, це вона одна кличе скидати з себе 
кайдани неволі, в які закували Україну вороги».

Іван Огієнко відстоював право української нації на 
самовизначення, боровся за її збереження як само-
стійної, окремішньої, доводив самобутність, давність 
українського народу. У праці «Українська культура» 
він запитує: «Чи ж ми справді маємо право на вільне 
життя, чи ми маємо право на ту автономію, якої так 
настирливо домагалися ось уже більше двох віків? 
Чи народ наш окремий, чи він же має свою культуру, 
культуру оригінальну, своєрідну? Чи у минулому єсть 
у нього своя історія, своє життя?». Учений категорично 
виступав проти того, щоби цілковито змішувати «в одну 
купу» три народи: українців, білорусів, росіян, доводив, 
що ці народи відрізняються одні від одного мовою, іс-
торією, темпераментом, характером, фізичним типом, 
внутрішньою індивідуальністю, побутом та суспільним 
устроєм. Він наголошував, що «який би бік життя ми не 
взяли, скрізь побачимо, що народ наш виявляє себе 
окремим, своєрідним народом, народом з самостійною 
культурою».

Учений акцентував на тісному зв’язку історичного 
минулого України та її сучасного. «Минуле зв’язане з 
сучасним органічно і нема нічого в сучасному, що не 
мало б свого коріння в минулому».

Невід’ємною складовою національно-патріотичного 
виховання українців Іван Огієнко вважав подолання 
в їхній свідомості та поведінці почуття національної 
меншовартості. Цій проблемі присвячена низка праць 
вченого, зокрема «Книга нашого буття на чужині», 
«Рятування України», «Розп’ятий Мазепа», «Лишусь 
навік з чужиною» та ін. Національну меншовартість він 
розглядав як забуття національної ідентичності, відсут-
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ність гордості за свою націю, національну пасивність, 
втрату національних звичаїв, традицій, мови, почуття 
господаря на власній землі. Огієнко усвідомлював, 
що для того, щоби допомогти українцям позбутися 
почуття меншовартості, потрібно подолати її у собі, 
звільнитися від неї самому. Варто зауважити, що він 
розвінчує меншовартість, перш за все в середовищі 
української еміграції, вважає, що це ганебна риса, хво-
роба в середовищі українців, які з різних причин зали-
шили Батьківщину. Звертаючись до української нації 
як представник української еліти в еміграції, він закли-
кає берегтися цього ганебного почуття. «Бережися 
почуття меншовартості. Кожен емігрант, опинившись 
на чужині, бачить багато такого, чого не бачив у себе 
на батьківщині, часом бачить і ліпше. І в людей сла-
бодухих часто виникає особливе почуття, що зветься 
меншовартістю. Він меншовартий від цих чужинців!». 
Ці слова І. Огієнка надзвичайно актуальні й сьогодні. 
Вони звернені до тих українців, які залишили уже неза-
лежну українську державу і подалися у світи в пошуках 
кращого заробітку, кращого життя, кращої долі. Вчений 
вважає, що почуття меншовартості не є природною 
рисою українців, що це набута хвороба і причиною її є 
багатолітнє поневолення України чужинцями. Він наго-
лошує на шкідливості цього почуття, яке призводить до 
руйнації всього національного, а в кінцевому підсумку – 
до винародовлення.

У контексті національної меншовартості Огієнко ви-
окремлює явище зради. Він називає зраду найважчим 
гріхом на світі, вважає, що вона є наслідком духовної 
меншовартості людини. Яскраво й палко засуджує 
зрадників українського народу, називає їх пропащими, 
одщепенцями, перекидьками, нещасливими, безду-
ховними людьми.

Найважливішим чинником національно-патріотично-
го виховання учений вважав українську мову, визнавав 
її невід’ємною національною ознакою українців, фор-
мою культурного й національного життя української 
нації, її душею. «Мова – це наша національна ознака,  
у мові – наша культура, ступінь нашої свідомості. Мова – 
це форма нашого життя, життя культурного і націо-
нального. Це форма національної організації. Мова – 

душа кожної національності, її святощі, її національний 
скарб... І поки живе мова – житиме й народ як націо-
нальність. Не стане мови – не стане національності: 
вона геть розпорошиться поміж дужчим народом...». 

Розуміючи велике значення мови, її роль у націо-
нально-патріотичному вихованні, вчений-мовознавець 
пише низку мовознавчих праць: «Історія української 
літературної мови», «Складання української мови», 
«Наука про рідномовні обов’язки» та інші. У праці «На-
ука про рідномовні обов’язки» він виокремлює десять 
найголовніших мовних заповідей свідомого україн- 
ського громадянина. Вони пройняті духом українського 
патріотизму і мають велике значення у вихованні пова-
ги, любові не лише до української мови, а й до всього 
українського:

1. Мова – то серце народу: гине мова – гине народ.

2. Хто цурається рідної мови, той у саме серце ра-
нить свій народ.

3. Літературна мова – то головний двигун розвитку 
духовної культури народу, найвища основа її.

4. Уживання в літературі тільки говіркових форм 
сильно шкодить культурному об’єднанню нації.

5. Народ, що не створив собі соборної літературної 
мови, не може зватись свідомою нацією.

6. Для одного народу мусить бути тільки одна літера-
турна мова й вимова, тільки один правопис.

7. Головний рідномовний обов’язок кожного свідомо-
го громадянина – працювати для збільшення культури 
своєї літературної мови.

8. Стан літературної мови – то ступінь культурного 
розвитку народу.

9. Як про духовну зрілість окремої особи, так і про 
зрілість цілого народу судять найперше з культури його 
літературної мови.

10. Кожний свідомий громадянин мусить практично 
знати свою літературну мову й вимову та свій собор-
ний правопис, а також знати й виконувати рідномовні 
обов’язки свого народу.
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Ці мовні заповіді стосуються кожного українця. Вони 

не втратили актуальності й сьогодні, коли антидержав-
ницькі сили в Україні намагаються нав’язати україн- 
ському народові двомовність, дві державні мови – росій-
ську й українську.

Учений вважав, що справжнього патріота України 
можна виховати лише використовуючи скрізь і в усьо-
му українську мову, честь якої закликав охороняти як 
власну, як честь своєї нації. Він писав: «На кожному 
кроці і кожної хвилини охороняй честь своєї рідної 
мови, як свою власну, більше того, як честь своєї нації. 
Хто не береже честі своєї рідної мови, той підкопує ос-
нови своєї нації». Іван Огієнко закликав українців знати 
і виконувати рідномовні обов’язки, заповіді. «Де б ти не 
жив – чи у своїм ріднім краю, чи на чужині, – скрізь і зав-
жди мусиш уживати тільки однієї соборної літературної 
мови й вимови, тільки одного спільного правопису. Тим 
ти покажеш, що ти свідомий син своєї об’єднаної на-
ції». Учений наголошував, що людина, яка не зросла 
на рідній мові, є загубленою для нації, бо усе життя 
буде безбатченком і справи рідної нації будуть їй чужі. 
Він підкреслював винятково важливу роль української 
мови у формуванні сильної волі особистості, яка так 
потрібна українській нації на шляху її державотворен-
ня. «Найцінніший ґрунт для духовного виховання силь-
ного характеру – то рідна мова. Пильнуйте ж виховува-
ти такі потрібні для нації сильні характери, виховуючи 
дітей тільки рідною мовою».

Наголошуючи на тому, що рідна мова є найголовні-
шим наріжним каменем існування українського народу, 
найважливішою основою, на якій він зростає духовно  
і культурно та на її ролі і значенні у національно-патріо-
тичному вихованні українського народу, вчений-мово-
знавець зазначає, що обов’язком української держави є 
давати можливість своїм меншинам нормально розви-
вати свої літературні мови, аби не допустити їх мовно-
го винародовлення, яке, на його думку, призводить до 
морального каліцтва, що породжує різні злочини.

«Мовне винародовлення завжди і конче провадить 
до морального каліцтва, а воно – найродючіший ґрунт 
для різних злочинів...»

Важливою складовою в національно-патріотичному 
вихованні дітей педагог вважав сім’ю, де закладаються 
основи виховання доньки чи сина. «Чого батько і мати 
навчать у родині, з тим і в світ піде дитина». Він наголо-
шував на тому, що разом з рідною мовою батька й ма-
тері дитина сприймає українські звичаї, пісні, приказки, 
прислів’я, віру, які вважав цінним джерелом національ-
но-патріотичного виховання. 

Особливе значення в національно-патріотичному ви-
хованні дітей І. Огієнко надавав матері, яка, плекаючи 
дітей, повинна керуватися не вузьким колом своїх ін-
тересів, а інтересами загальнонаціональними, думати 
про майбутнє нації. Вона має оформити помешкання  
в національному дусі, навчити доньок готувати українські 
страви, дотримуватись в сім’ї українських звичаїв, тра-
дицій. «Розумна і свідома мати, яка ревно пильнує за 
всім цим, – писав педагог, – скоро побачить наслідки 
такого національного провадження дому: родина її міц-
на, а діти свідомі свого. А це – найбільше і найперше 
щастя для кожної матері».

Важливого значення у своїх працях Огієнко надавав 
національно-патріотичному вихованню дітей в україн-
ських сім’ях, які живуть в еміграції, наголошував, що діти 
з таких родин мають відвідувати українські школи, до-
тримуватись українських звичаїв, традицій, ходити до 
української Церкви і слухати проповіді рідною мовою. 
Особливо гостро він виступав проти того, щоби зміню-
вати українські прізвища, імена на чужі, вважав таке 
явище початком винародовлення. «А в нас на чужині 
ще нерідко ведеться, що наші українці люблять міняти 
своє рідне ім’я та своє родове прізвище на чужинне. Це 
вже початок винародовлення і цього не потрібно роби-
ти». Педагог переконливо доводив, що українські імена 
не гірші від чужоземних і тому потрібно називати в ук-
раїнських сім’ях дітей виключно українськими іменами, 
наголошував на виховному значенні рідного побуту. 
«Національна прикраса свого дому має велике вихов-
не значення для всієї родини, а особливо дітей, молоді 
взагалі». Учений радив «давати багато вишивок на одяг 
наших дітей, щоб вони з дитинства полюбили все рідне 
і щоб воно стало істотою їхньої душі», наголошував на 
тому, що вишивки на рушниках, подушках, скатертинах 
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є традиційною прикрасою приміщення українців, підно-
сять дух, пробуджують національну свідомість.

Великого значення в національно-патріотичному ви-
хованні українців учений надавав національній одежі, 
вважав, що кожен українець повинен любити, носити 
і берегти її, адже одежа є свідченням приналежності 
людини до тієї чи іншої національності, шанування тра-
дицій свого народу. Українська одежа за кордоном є 
своєрідним паспортом, за яким українці узнають, пізна-
ють один одного. «А в наш час, – писав він, – люблять 
вбиратися в чужу одіж, і то тільки тому, що вона чужа, 
хоч вона й ока не веселить нам і серця не гріє». Іван 
Огієнко вважав, що для формування українця-патріо-
та велике значення мають звичаї, традиції та обряди 
українського народу. «Наші рідні звичаї, в яких ми ви-
ростали і виховувались довгими віками, мають велике 
значення, бо це ж вони – основа нашої культури, це та 
підвалина, на якій стоїть наш народ як окрема нація». 
Учений доводив необхідність виховання, особливо  
у підростаючого покоління, поваги до звичаїв свого на-
роду, які поділяв на сімейні, релігійні, загальнонародні, 
вважав, що звичаї, обряди і традиції єднають минуле 
з сучасним, свідчать про живучість національної спіль-
ноти. Іван Огієнко наголошував на великому виховно-
му значенні українського народного календаря – си-
стеми дат, свят, традицій, а також українських пісень,  
фольклору, вважав, що «пісня – це душа народу, пісня – 
це щира розмова і тому-то рідна пісня така мила». Він 
стверджував, що найбільше сприяють пробудженню 
національної свідомості, патріотичного духу українців 
пісні у виконанні хорів, якими здавна славилась Украї-
на. Митрополит наголошував на великому виховному 
потенціалі українських колядок, вважав, що за своєю 
величчю вони не мають рівних собі у світі, а в устах 
наших дітей бринять небесними піснями, які бентежать 
серце і зворушують до глибини душі. «І не одна сльоза 
рясна й гаряча матерня та пекуча батьківська висохне 
на побожних обличчях при співах цих величних колядок».

Важливого значення в національно-патріотичному 
вихованні молоді І. Огієнко надавав школі. На його 
думку, тут шліфуються і вдосконалюються якості, які 
набуті в сім’ї. Педагог наголошував на тому, що ук-

раїнці повинні дбати про рідномовні школи, вважав, 
що своє завдання у справі національно-патріотичного 
виховання школа зможе виконати лише тоді, коли в ній 
працюватимуть учителі з високим рівнем національної 
свідомості, коли всі підручники будуть написані собор-
ною літературною українською мовою, коли у школі бу-
дуть створені гуртки плекання рідної мови, бібліотеки 
будуть укомплектовані книжками, журналами, словни-
ками, газетами, написаними соборною літературною 
українською мовою, а учні добре знатимуть свої рідно-
мовні обов’язки, соборну літературну українську мову  
й вимову. Він радив у школах, інших навчальних закла-
дах щорічно проводити «Свято рідної мови». У праці 
«Наука про рідномовні обов’язки» педагог дає поради 
молоді, вчителям початкових, середніх шкіл, учням, 
студентам, викладачам вищих навчальних закладів, 
які спрямовані на вивчення соборної української лі-
тературної мови, її виживання. Ці настанови вченого 
актуальні й сьогодні в Україні, а також для українців, 
які емігрували в інші країни, забравши з собою дітей, 
котрі навчаються у створених там українських школах. 
На жаль, Огієнкові рідномовні обов’язки недостатньо 
реалізуються в українській державі на тридцятому році 
її незалежності. У незалежній Україні українській мові 
потрібно відстоювати, виборювати статус державної. 
Антиукраїнські сили, які є у владних структурах Украї-
ни, особливо в парламенті, й надалі виступають за дві 
державні мови – українську та російську, заявляють про 
«ущемлення» російської мови в Україні. Чимало уря-
довців, парламентарів за роки незалежності України 
так і не навчилися розмовляти українською мовою. Ще  
й досі українцям, які активно відстоюють усе українське – 
державу, мову, звичаї, традиції та інше, навішують 
ярлики націоналізму в його негативному розумінні, 
ототожнюють поняття націоналізм, нацизм, фашизм. 
Процес утвердження української мови як державної 
проходить доволі складно, зустрічає опір громадян 
України російського походження, а також російсько-
мовного населення, значну частину якого становлять 
етнічні українці.

Що стосується вищої школи, її значення в національ-
но-патріотичному вихованні, то педагог справедливо 
відзначав, що вищі рідномовні навчальні заклади «да-
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ють завершення соборній літературній мові, а студент-
ство вищих шкіл – то найкращий цвіт нації, то найміцні-
ший її ґрунт, на якому вона зростає». 

Великого значення І. Огієнко надавав національно-
патріотичному вихованню молоді у позаурочний та 
позашкільний час, вважав, що таку роботу необхідно 
проводити перш за все інтелігенції. Цій проблемі він 
присвятив ХХІІІ розділ праці «Наука про рідномовні 
обов’язки», який називається «Позашкільна освіта  
і рідна мова». Тут названі шляхи і форми національно-
патріотичного виховання молоді поза школою: курси 
для дітей (народу) різного віку; цілеспрямована діяль-
ність таких товариств як «Просвіта»; підтримка «Гуртків 
плекання рідної мови»; поширення товариствами поза-
шкільної освіти рідномовного гасла: «Для одного наро-
ду – одна літературна мова й вимова, один правопис». 
Ці практичні поради вченого-педагога заслуговують на 
увагу і сьогодні можуть бути використані працівниками 
освіти усіх рівнів.

Вагоме місце в національно-патріотичному вихован-
ні українців митрополит Іларіон відводив Церкві, вва-
жав, що вона повинна навчати любові до Батьківщини, 
дбайливо ставитись до всього українського, що з нею 
нерозривно пов’язані українські звичаї, традиції. Він 
наголошував, що в українській Церкві повинна звучати 
українська мова, що «Церква – це душа народу, а мова 
Церкви – це ключ до цієї душі. Церква без рідної мови – 
Церква мертва, недіяльна, а народ у цій Церкві – чу-
жий їй, пасивний, бо не оживлений найвищим даром – 
даром рідної мови». Митрополит вважав, що «бого-
служіння незрозумілою мовою не приносить вірним 
усієї тієї духовної користі, що є його ціллю», а «народ, 
що слухає Служби Божі в нерідній йому мові, подібний 
до в’язня, що любується світом Божим через в’язничні 
ґрати».

Говорячи про різні форми, методи, джерела та шля-
хи національно-патріотичного виховання, Іван Огієнко 
наголошує, що провідне місце у цьому процесі нале-
жить українській інтелігенції, якій необхідно усвідомити 
свою роль і місце у формуванні високої національної 
свідомості та самосвідомості українців.

Однією з найважливіших проблем в умовах незалеж-
ної України є відродження її духовності, невід’ємною 

складовою якої є український патріотизм, про який  
у радянський період говорити було заборонено. Ідеоло- 
ги цього часу, наслідуючи класиків марксизму-ленініз-
му, трактували його як український буржуазний націо-
налізм. За прояв цього почуття кращих синів і дочок 
українського народу переслідували, репресували, 
знищували морально й фізично. В СРСР був сформо-
ваний новий тип особистості – радянська людина, яка 
була носієм радянського патріотизму.

Український патріотизм – це не просто пасивна лю-
бов до своєї Батьківщини. Український патріотизм 
вимірюється не словами, а конкретними справами, 
особистим внеском кожного у розбудову незалежної 
української держави. І взірцем у цьому для нас є Іван 
Іванович Огієнко, який усе своє подвижницьке життя 
втілював в життя величну ідею служіння рідному 
народові і є ідеалом мужнього служіння Україні. У цьо-
му служінні він вбачав вищу мету людського життя 
загалом і свого власного зокрема. Ім’я вченого вписане 
золотими літерами на скрижалях України як автора ба-
гатьох фундаментальних наукових праць. 

Звитяжний лицар слова й духу Іван Огієнко надихає 
нащадків до жертовного служіння Богові й Україні. А 
настанови вченого щодо національно-патріотичного 
виховання, формування високої національної свідо-
мості та самосвідомості українців актуальні й сьогодні, 
в умовах незалежної України.

Людмила Антончик, 
методистка 

з питань національно-патріотичного виховання
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 АТенА-СВЯТОМирА ПАШкО 
(до 90-річчя від дня народження та 10-х роковин смерті)

Відома поетеса, інженер-хімік, патріотка, 
активна діячка Народного руху України, 
дружина дисидента-політв’язня, Героя 

України В’ячеслава Чорновола. В час україн- 
ського відродження, зокрема у 1991 р., заснувала 
та впродовж десяти років очолювала Всеук-
раїнську жіночу громадську організацію «Союз 
українок». Президент Міжнародного благодій-
ного фонду В’ячеслава Чорновола. За визнач-
ний особистий внесок у духовне відродження 
України, вирішення проблем сім’ї, жінок і дітей, 
професійну та громадську діяльність на бла-
го українського народу 18 серпня 1997 р. наго-
роджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, а  
18 листопада 2009 р. за визначний особистий вне-
сок у відстоювання національної ідеї, становлен-
ня і розвиток Української незалежної держави 
та активну політичну й громадську діяльність – 
орденом Свободи.

Народилася Атена-Святомира Василівна Пашко 
10 жовтня 1931 р. в с. Пруси (тепер Бистриця) Дро-
гобицького району Львівської області в родині гали-

цьких учителів. Із спогадів сестри В. Чорновола – 
Валентини відомо, що «Атена з самого дитинства 
росла в середовищі, в якому не було потреби по-
яснювати, навіщо любиш свій народ. Ще дитиною 
вона носила передачі воїнам УПА, виховувалася  
в патріотичному дусі». У 1948 р. закінчила середню 
школу в м. Самборі Львівської області.

Біографи життєвої діяльності Атени Пашко відзна-
чають, що, навчаючись у 7 класі, писала вірші на 
повстанську тематику, передавала їх бійцям УПА (на 
кілька з них написані пісні). У 12 років носила секрет-
ні матеріали з рідного села Пруси до сусіднього села 
Биків. Після закінчення середньої школи А. Пашко 
вступила на навчання до Лісотехнічного інституту 
у Львові. Після закінчення навчання в інституті (за 
скеруванням) працювала в м. Сколе на посаді інже-
нера лісової культури, з 1957 р. – інженером управ-
ління лісгоспу в м. Дрогобичі. Згодом переїхала до 
Львова, влаштувалась старшим інженером-хіміком  
у хімічно-ґрунтову лабораторію при кафедрі географії 
Львівського університету. З 1960–70 рр. працювала 
інженером-хіміком у Всеукраїнському географічному 
товаристві при Львівському університеті.

Переїзд Атени Пашко до Львова зумовив карди-
нальну зміну її долі. Надалі продовжувала займати-
ся поетичною творчістю. Її вірші друкувалися в газеті 
«Літературна Україна», у журналі «Дніпро». 

На початку 60-х років першим звернув увагу на 
вірші А. Пашко Б. Антоненко-Давидович. Згодом вір-
шам дав схвальну оцінку й В’ячеслав Чорновіл. Він 
був читачем, критиком і популяризатором творчості 
поетеси. Якось В. Чорновіл висловив: «Ти навіть не 
уявляєш, як багато втрачаєш, відкладаючи поезію 
на другий план, виконуючи, у першу чергу, громад-
ські і людські обов’язки».

Атена Пашко без вагань включилася в дисидент-
ський рух. Мала широке коло спілкування з представ-
никами української інтелігенції з-поміж шістдесятни-
ків – В’ячеславом Чорноволом, братами Михайлом  
і Богданом Горинями, Михайлом Косівим, Іриною та 
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Ігорем Калинцями, Богданом Антоненком-Давидо- 
вичем, Михайлиною Коцюбинською, родиною Світлич- 
них і багатьма іншими.

З середини 1960-х років за виступи на захист ре-
пресованих діячів української національної культури 
від радянських керівних органів неодноразово за-
знавала утисків. Зокрема, у помешканні А. Пашко 
проводилися часті обшуки. Вона була внесена до 
переліку осіб, твори яких заборонено друкувати. 
Незважаючи на утиски, у 1970 р. поетеса підписа-
ла звернення до Верховного Суду УРСР з вимогою 
скасувати вирок В. Морозу, за що була звільнена з 
роботи. Увійшла до переліку осіб, хто постійно пере-
бував під наглядом КДБ. У 1973 р. А. Пашко неодно-
разово викликали як свідка на судові процеси над  
В. Чорноволом та І. Сеник.

Тюремна реальність владно увійшла в життя ук-
раїнської патріотки. Підступно забрано дорогу люди-
ну та близьких друзів. Суди, невідомість, знущання 
з найсвятіших почуттів, клунки передач, пересліду-
вання на роботі. Проте найважчим було цькування 
єдиної дитини, а відтак – розпач, очікування, непев-
ність.

Цей «гніт», виклики представників радянської 
системи не зламали Атену Пашко. Переконливо  
й відважно патріотка висловила: «Ми ті, що світяться, 
що світять…» Поетеса мужньо виконувала своє жит-
тєве призначення як дружини дисидента-політв’язня, 
активно допомагала В’ячеславу Чорноволу видава-
ти підпільний журнал «Український вісник».

Доля України для поетеси була понад усе. «Це те, 
заради чого треба жити, страждати і творити поезію 
не голосну, не барабанно-мітингову, а пронизливо-
інтимну, все ж – глибоко патріотичну». Попри всі пе-
чалі й переживання, в поезії Атени Пашко звучало 
оптимістичне: «Ми не загинемо. Ми є!»

Після вбивства чоловіка керівництво жіночою гро-
мадською організацією «Союз українок» передала 
представницям молодшого покоління, сама ж очо-
лила Міжнародний благодійний фонд ім. В. Чорно-
вола. За сприяння фонду було належно вивчено, 
популяризовано й увічнено пам’ять видатного полі-
тичного діяча, а також видано десятитомник творів 
Героя України В’ячеслава Чорновола.

Поезія Атени Пашко – вирок тоталітаризму. Сміли-
во показано узагальнений образ держави – в’язниці, 
в якій немає місця людині, особистості, неповтор-
ності кожного індивідуального «я». Віру в побудову 

справедливого життя в радянському суспільстві пое-
теса втратила ще в дитинстві. Про це написала:

             Малою бачила я кров,

            Кров убитих земляків моїх.

У книзі «На вістрі свічки», окрім віршів, написана 
оповідь про Катерину Зарицьку, активну діячку ук-
раїнського визвольного руху ОУН, багаторічного 
політв’язня радянських тюрем і концтаборів, а також 
зворушливий спогад про останню зустріч із Василем 
Стусом.

Провідною темою творчої діяльності А. Пашко роз-
глядалося становище жінок у суспільстві, в якому 
«…вже нічого нема, тільки прокляття. І… зойк».

У жодному суспільстві не було таких перепрацьо-
ваних, змучених, не шанованих і незадоволених 
життям представниць «прекрасної статі». При цьому 
зверталася увага не лише на побут, а й на плекання 
почуття власної гідності жінки, матері, берегині, жін-
ки-патріотки, жінки-борця.

           Як же вам, Жінко, на нарах спиться…

           Ви ж не розбійниця, ані не вбивця.

            Вам би купатись кожного ранку

            У водах, що пахнуть зіллям рум’янку…

            Вас на світанку будять конвої,

            Ведуть, як бранку, до водопою.

            Як же Вам, Жінко, кажуть у очі:

            «Руки за спину!» – руки жіночі…

Поетеса Атена Пашко хоча й покинула земний 
світ, проте її образ жінки-борця, жінки-страждальни-
ці, її вірші надихатимуть до нескореності.

Дотримуймося й ми заклику поетеси – наполегливо 
боротися за світле майбутнє, а також мужності й діє-
вої любові до Матері-України.

Марта Грицик, 
методистка з питань 

етичного та християнського виховання
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 нАдіЯ ОлекСіЇВнА 
СВіТличнА 

(1936–2006)

н
адія Світлична – активна учасниця руху 
шістдесятників, правозахисниця, публі-
цистка, мемуаристка, філологиня – на-

родилася на Луганщині 8 листопада 1936 року 
в селі Половинкине Старобільського району. 

Батько Світличний Олексій Павлович (1910–
1955), мати Меланія Іллівна, з дому Твердохліб 
(1910–1994). 

Перші шість класів Надія Світлична навчалася 
в сільській школі. Відразу пішла у другий клас, бо 
дуже рано навчилася писати й читати за старшими 
братом і сестрою  і вже писала батькові на фронт 
листи. Невдовзі  здобувала знання у Старобіль- 
ській середній школі № 1 – єдиній українській 
школі в районі.

Після закінчення школи, у 1953 році, вступила 
на філологічний факультет  Харківського універ-
ситету (українська філологія). Брат закінчив той 
самий факультет 1952 року, на той час він уже був  
у Києві, а сестра навчалася в сільськогосподарсько- 
му інституті.  Надія поїхала до сестри і жила з нею, 
доки не отримала місце в гуртожитку. Закінчила 
навчання 1958 року.

Після закінчення працювала за призначенням  
у селищі Антрацит на Донеччині, у школі робітничої 
молоді, спершу вчителем, через пів року – заву-
чем, а ще через рік – директором тієї ж школи.

Згодом Надія переїхала до брата Івана і жила 
разом із ним і його дружиною Леонідою  в малень-
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кій київській однокімнатній квартирці. Саме тут 
розпочався її найважливіший життєвий універ-
ситет під опікою брата Івана. Братове оточення 
було надзвичайне й рідкісне на той час. Були так 
звані «суботи Світличного», де збирався гурт лю-
дей, які присвятилися Україні – Іван Світличний, 
Василь Симоненко, Василь Стус, Іван Дзюба, Єв-
ген Сверстюк, Іван Драч, Микола Вінграновський, 
Ірина Жиленко та інші. Душею цього гурту був Іван 
Світличний. І серед них тендітні й молоді Алла 
Горська й Надія Світлична.  Під повсякчасним 
тиском русифікації й нищення вони створили Клуб 
творчої молоді та розповсюджували «самвидав». 
За ці «ідеї всього прекрасного і справедливого»  
у 1965 році Іван Світличний, уже відомий науко-
вець, критик, редактор, залишився без роботи.  
30 серпня 1965 року його заарештували та ув’язнили. 
Через вісім місяців звільнили, однак працювати за 
фахом не вдавалося, і переслідування не припи-
нялися. А в ніч з 12 на 13 січня Івана Світличного 
заарештували вдруге за антирадянську аґітацію  
і пропаґанду й засудили на сім років таборів суво-
рого режиму та п’ять років заслання.

У травні 1972 року тридцятип’ятилітню Надію 
майже щодня викликали на допити у КДБ. Вранці 
вона відводила до дитячого садочка дворічного 
сина Ярему, йшла на допит, а ввечері забирала 
сина й телефонувала мамі, що все гаразд. На ви-
падок арешту була домовленість і заява, що ди-
тиною опікуватиметься мати і братова  дружина 
Леоніда. 18 травня дзвінка не було...  

Чотири роки Мордовських таборів для Надії  
і зникнення малого Яреми, якого відправили у Вор-
зельський сиротинець неподалік Києва... Леоніда 
Світлична довго розшукувала дитину. Лише через 
десять днів хворого й наляканого Ярему віддали 
родичам – Леоніді й Меланії Іллівні, мамі Надії.

Повернувшись через чотири роки, Надія Світ-
лична не мала спокою – система в особі вірнопід-
даних служак і сексотів КДБ переслідувала та по-

всякчас принижувала її. Після ув’язнення Надія, не 
маючи київської прописки, не могла знайти роботу 
і змушена була влаштуватися прибиральницею. 
Це була єдина праця, на яку приймали без про-
писки.  Становище щойно звільненої дисидентки 
і сестри неформального лідера національно-ви-
звольного руху опору  було безнадійним.  Достой-
на свого брата, непідкупно тверда й принципова, 
вона спокійно приходила на допити і суди побра-
тимів – бо справа їх чиста і праведна. В листах до 
Надії брат, використовуючи езопівську мову й пи-
шучи про модерне мистецтво, радив відмовитися 
від совєтського громадянства і виїхати з країни. 
Це був єдиний вибір у ситуації непокори системі. 
І Надія Світлична прийняла рішення залишити 
СРСР.

1977 року Надія вийшла заміж за Павла Сто-
котельного. Восени 1978 року отримала від кон-
сульства США документи на виїзд. У жовтні  з не-
мовлям Івасем і восьмилітнім Яремою виїхала з 
країни. 8 листопада на летовищі імені Кеннеді їх 
зустріли представники української громади. Наче 
велика рідня, українська громада в особі окремих 
осіб та організацій одразу ж заопікувалася нею  
й дітьми. Перших пів року жили в родині Гевриків, 
які прийняли їх як рідних.  Чоловікові не видава-
ли дозвіл на виїзд за кордон, створювали усілякі 
перепони. Тільки через півтора року Павлові Сто-
котельному все ж дозволили виїзд як чоловікові 
«запроданки», а отже, – «недостойному іменува-
тися совєтською людиною».

У жовтні 1978 року  Світлична емігрувала до 
Рима, а згодом до США.

Надія активно займалась громадською й про-
фесійною діяльністю. Виступала зі свідченнями 
про порушення прав людини в СРСР на конфе-
ренціях і нарадах різних рівнів, зустрічалася з 
президентом США Рейганом. З 1979 року  була 
співзасновницею, виконавчою директоркою й ви-
давчинею організації «Людські права в XX ст».   
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У 1980–1985 роках упорядковувала місячник «Віс-
ник репресій в Україні», в якому інформувала про 
переслідування інакодумців в Україні, про ситуа-
цію з українськими в’язнями. Бюлетень виходив 
також англійською мовою. У 1981–1994 роках Надія 
працювала редактором на радіо «Свобода». Тут 
вона сповна розкрила свій журналістський талант 
і продовжила місійну працю для України. Надія 
Світлична упорядкувала також збірку поезій Ва-
силя Стуса «Палімпсести». Книга була укладена 
з переданих з тюрми списаних Стусом тоненьких 
цигаркових папірчиків. Упорядкувала твори пра-
возахисників і політв’язнів. Згодом в незалежній 
Україні брала участь у виданні творів та листів 
Івана Світличного,  книги «Доброокий».

Високий професіоналізм Надії Світличної як 
журналістки і редактора достойно оцінили в не-
залежній Україні, відзначивши премією ім. Васи- 
ля Стуса (1992 р.) і найвищою нагородою України – 
Шевченківською премією (1994 р.). А Українська 
Вільна Академія Наук у США обрала її дійсним 
членом. З 1995 року Надія Світлична була по-
стійним учасником і доповідачем Григоренків- 
ських читань. У 1996–2000 роках редагувала журнал 
Об’єднання Українських Православних Сестрицтв 
у США «Віра». Працювала мовним редактором 
Українського музею в Нью-Йорку.

У 1994 році Надія Світлична стала засновни-
ком Фонду Музею шістдесятників у Києві. На його 
створення віддала свою частку Державної премії 
України імені Т. Шевченка. Музей став її дітищем  
і місцем праці до останніх днів життя. Музейно-ар-
хівної роботи було чимало, а сили відбирали часті 
недуги. Надія Олексіївна ніколи не скаржилася, не 
жалілася на хвороби, допоки вони не прикували її 
до ліжка.

2005 року Надія Світлична нагороджена орде-
ном княгині Ольги ІІІ ступеня, а 2006 року – орде-
ном «За мужність».

8 серпня 2006 року в м. Матавані (штат Нью-
Джерсі, США) Надія Олексіївна Світлична помер-
ла. Останнім  бажанням  п. Надії було поховати її 
на рідній землі, служінню якій вона вбачала сенс 
свого життя. Ця остання воля всесвітньо відомої 
українки була виконана.  Перевезення тіла  зі США 
до України та поховання на Байковому кладовищі 
відбулось 17 серпня 2006 року.

Толерантність й доброзичливість, доброта і лю-
бов гуртували та притягували до неї людей. Вона 
дбала лише про добро для загалу, добро духов-
не, вкладаючи всі сили й віддаючи своє життя на 
цей вівтар. Надія Олексіївна Світлична назавжди 
залишиться взірцем людини надзвичайної скром-
ності, щедрої душі, яку здатні виявляти лише не-
пересічні особистості, гідні найбільшої пошани  
і симпатії. Пам’ять про цю видатну людину завжди 
житиме в наших серцях.

Марта Грицик, 
методистка з питань 

етичного та християнського виховання
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 іВАн чМОлА – ЗАСнОВник 
ПлАСТУ ТА СічОВОгО 

СТрілецТВА
(до 130-річчя від дня народження)

6 березня 1892 року в містечку Солотвино 
Богородчанського повіту на Прикарпатті 
(сучасна Івано-Франківщина) народився 

Іван-Олександр Чмола – визначний військовий 
та педагогічний діяч, один із засновників Пла-
сту та стрілецького руху в Галичині, старшина 
Леґіону Українських січових стрільців, органі-
затор Корпусу Січових стрільців (київських), 
член Стрілецької ради, організатор ідейного 
центру Корпусу СС – Коша Січових стрільців, 
при якому видавалася газета «Стрілецька дум-
ка». 

До Другої світової війни працював учителем гім-
назії в Галичині, став прикладом Провідника та 

Виховника для цілого покоління української мо-
лоді 10–30-х років ХХ століття.

Іван Чмола (пластове псевдо «Чмоль») – ініціа-
тор посиленої мілітарно-ідеологічної підготовки 
юнацтва у створених ним скаутських організаціях, 
прихильник практичного вишколу. Його вважають 
батьком українського пластового табірництва. 
Натхненник створення Січового стрілецтва, він 
сам пройшов військовий і бойовий вишкіл від чо-
таря Легіону УСС до полковника Армії УНР і до 
кінця життя зоставався вірним присязі пластуна 
та воїна, самовіддано працюючи на державотвор-
чу українську ідею. 

Батьки Івана належали до народовського крила 
галицької інтелігенції, і хлопець зростав з тверди-
ми українськими переконаннями. Іван-Олександр 
Чмола закінчив народну гімназію в Бережанах, а 
далі – гімназію в Перемишлі. Там він активно до-
лучається до громадського життя, видає підпіль-
ний учнівський журнал українською мовою. Во-
сени 1911 року в середовищі львівських таємних 
середньошкільних гуртків виник задум створення 
української військової організації. Ініціював і пер-
шим почав втілювати цю ідею саме Іван Чмола, 
вступивши після закінчення гімназії на філософ-
ський факультет Львівського університету.

Студентом він цілеспрямовано займався різ-
ними видами спорту і на ювілейному Шевченків- 
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ському здвигу «Сокола-Батька» 28 червня 1914 р. 
у Львові успішно виступив одразу в п’ятнадцятьох (!) 
видах легкоатлетичної програми. Закоханий  
у природу Іван зі студентськими друзями обійшов 
усі Карпати. 

Заснований Іваном Чмолою пластовий гурток  
у Львові, поруч із гуртками Олександра Тисовсько-
го та Петра Франка, став одним із трьох джерел 
зародження Пласту – української національної 
форми скаутингу. До цього пластового осередку 
входили не лише студенти університету, а й учні 
багатьох інших навчальних закладів Львова. За-
вданням цього осередку було передусім (як і в 
скаутських організаціях інших країн) військове ви-
ховання і вишкіл української молоді для майбут-
ньої збройної боротьби за Українську самостійну 
державу. Подібний таємний бойовий пластовий 
гурток Іван Чмола заснував у перемишлянській 
гімназії, де він колись навчався. Пластуни ко-
ристувалися перекладами європейських скаут- 
ських підручників, створеними Чмолою та товари-
шами, які розмножували на ротопринті. 

В організації панували сувора дисципліна і точ-
ність. Практичний вишкіл відбувався на околицях 
Львова. У пластунів не було одностроїв, але вони 
мали своє певне спорядження: ремені, наплеч-
ники, плащі, шатра, казани, військові карти та ін. 
Влітку 1912 року був облаштований двотижневий 
табір на Говерлі, де 14 учасників відбували скаут-
ський та військовий вишкіл. Його вважають пер-
шим табором в історії Українського Пласту. 

Так Іван Чмола став засновником пластового 
таборування, в якому він був заслужено визнаний 
кращим скаутмайстром. Ось як згадує про Івана 
Чмолу один із очільників українського пластово-
го руху Северин Левицький: «Чмола Іван, тоді 
молодий студент університету. З молодих літ 
відданий українським визвольним змаганням, 
яким підпорядковував усі інші почини. Людина  
в деякій мірі замкнута в собі, здавалось би, на-
віть сувора, надзвичайно енергійна, він ставив 
великі вимоги гартувати тіло й дух не тільки до 

інших (своїх вихованців), а й до себе. Впливав на 
інших своїм прикладом і вмінням, а не словесним 
одушевлюванням. Людина вічного чину, далека 
від наївного теоретизування. Знавець і любитель 
природи, всесторонній спортовець, досвідчений  
у практичних вправах. Вроджений провідник… Чмо-
ла … поставив Пласт якнайближче на службу ви-
звольних змагань. Це були роки, коли так і чулося 
в повітрі, що настане збройний конфлікт між єв-
ропейськими народами і державами. Треба було, 
отже, підготувати до цих змагань і нашу молодь. 
Чмола вивів пластові гуртки не так у «природу», 
як у «поле».

Іван Чмола першим надав пластовим вправам 
характер військового муштрування. Це була фак-
тично перша в історії новітнього українського руху 
спроба власними силами розпочати творення не-
обхідної кожній нації збройної сили як засобу бо-
ротьби за свою державну самостійність.

Володимир Мурський, відомий громадський 
діяч, дипломат, пластун згадував: «Чмола по-
стійно наголошував, що ми не гірші від поляків…  
У кожній польській школі чи гімназії вони утворили 
свої таємні організації. Наголошував на тому, що 
військові конфлікти на Балканах можуть привести 
до удару великих держав світу і нашої Австрії з 
Росією. Треба бути готовим до оборони, а можли-
во, і до боротьби…»

Пластовий гурток Чмоли став початком створен-
ня української мілітарної сили, що була першою 
військовою формацією нашої нації у ХХ століт-
ті – Леґіону Українських січових стрільців (УСС, 
«усусів»).

З початком Першої світової війни (1914–1918) 
пластуни зголошуються до Леґіону Українських 
січових стрільців. Чмола увійшов до стрілець-
кого мобілізаційного комітету у Львові разом 
із провідними діячами стрілецьких організацій  
В. Старосольським, М. Гаврилком. Першим із від-
ділів Леґіону УСС, який постав із львівських доб-
ровольців, була саме бойова сотня Івана Чмоли. 
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«Січовики» стали одним із найкращих доброволь-
чих підрозділів австро-угорської армії. То була не 
просто військова частина, яка займалась набором 
і вишколом новобранців, а школа національної 
свідомості, часто – грамотності. «Усуси» організо-
вували курси з різних галузей науки і практики, де 
викладали Іван Чмола (географія України), Андрій 
Мельник (політична економія), Роман Сушко (ко-
оперативний рух) та Василь Кучабський (історія 
України). Після вишколу на Закарпатті у 1914–
1916 роках Іван Чмола та його січовики воювали 
з частинами російської армії в Карпатах, на горах 
Маківка та Лисоня, під Галичем, Бережанами і під 
час Брусиловського прориву, неподалік містечка 
Козова, біля гори Гаїмаки, в степах Поділля. Сот-
ня УСС під проводом Чмоли відзначилася у боях  
і біля сіл Лісовичі та Семиківці.

1916-го під горою Лисонею на Бережанщині 
сотник Іван Чмола потрапив у російський полон 
та був інтернований у російський концентрацій-
ний табір для австрійських військовополонених 
Дубовка біля Царицина (тепер – Волгоград), де 
на початку 1917 року зосередилась еліта УСС, 
зокрема, Андрій Мельник, Роман Сушко, Василь 
Кучабський, Іван Андрух, у Царицині перебував 
полонений Євген Коновалець. 

Тут, у таборі, Іван Чмола організовував щоден-
ні спортивні вправи просто неба, навіть у лютий 
мороз. У 1917-му він підтримав спроби Євгена 
Коновальця організувати з полонених українців 
батальйон і переправити його в Україну. А коли 
це не вдалося, Чмола з Коновальцем здійсни-
ли втечу з Царицина до Києва. За кілька місяців  
й інші побратими-галичани виїхали до української 
столиці. Там Євген Коновалець та Іван Чмола 
після перемовин з Галицько-буковинським коміте-
том розпочали створення галицько-буковинської 
військової частини. А 20 січня 1918 року сфор-
мований Галицько-буковинський курінь Січових 
стрільців було перейменовано на 1-й курінь Січо-
вих стрільців, оскільки планувалося, що до його 
лав прийматимуть добровольців з усієї України. 
Це збройне формування стало одним із найбоє-

здатніших в Армії УНР. Четар, згодом – сотник Іван 
Чмола командував 2-ю сотнею (200 багнетів)  
1-го куреня Січових стрільців, брав участь у при-
душенні січневого заколоту на Арсеналі, у лютому 
1919-го захищає від наступу більшовиків станцію 
Боярка.

Січовим стрільцям довелось бути активними 
учасниками історичної події – Акта проголошен-
ня соборності УНР. Урочистим парадом Збройних 
сил УНР командував полковник СС Іван Чмола.

У другій половині лютого 1919-го Січові стрільці 
вели виснажливі кровопролитні бої на підступах до 
Києва, який вже захопили більшовики. «Південна 
група» СС під командуванням І. Чмоли тримала 
оборону на лінії Київ – Фастів. У середині люто-
го 1919 року, після втрати Армією УНР Фастова, 
Стрілецька рада була змушена всі стрілецькі ча-
стини, розпорошені по Східному фронту, перевес-
ти в глибокий тил для реорганізації (принаймні  
у боєздатну дивізію), щоби згодом мати змогу про-
довжувати бойові дії. Після наради в Козятині  
21 лютого всі стрілецькі частини було переведено 
в запілля в район Проскурова – Старокостянти-
нова.

Упродовж трьох тижнів реорганізації із залиш-
ків частин Січових стрільців було сформовано 
Корпус СС. Для організації запасних частин на 
поповнення Корпусу і для вишколу мобілізованих 
новобранців у березні 1919 року в Крем’янці було 
створено так званий Кіш Січових стрільців, який 
у липні перенесли до Старокостянтинова. Кіш СС 
був центром вишколу усіх підрозділів СС-ів (крім 
кінноти) та осідком старшинської та підстаршин-
ської шкіл Січових стрільців.

Під проводом 27-річного полковника Івана Чмо-
ли Кіш, попри важкі тогочасні обставини, з вели-
ким розмахом розгорнув організаційно-вишкільну 
діяльність. Кіш став також ідейним центром Сі-
чового стрілецтва. При ньому було організова-
но Пресову Квартиру СС, яка видавала газету 
«Стрілецька Думка», що була офіційним органом 



ПОСТАТІ

2021, № 3-4 (92-93)
культурно-просвітницький вісник

17
Корпусу СС та виразником стрілецької ідеології 
й визвольно-політичної думки. Кіш СС провадив 
активну роботу з підготовки поповнення Січових 
стрільців, які вели запеклі бої з більшовиками, та 
їх належного матеріального забезпечення.

Часопис видавався з березня до кінця листо-
пада 1919 року. Усього побачили світ понад 60 
номерів, які друкувались у тих місцях, де перебу-
вала Пресова квартира УСС – Старокостянтинів, 
Проскурів, Кривин (станція та село поблизу Шепе-
тівки), Здолбунів (станція та місто біля Рівного). 

Наклад різних номерів був інший: від кількох со-
тень примірників до шести тисяч. Усі червневі та 
липневі номери «Стрілецької думки» видавались 
у Проскурові. Виняток – № 35 від 25 липня 1919 
року, який був віддрукований у містечку Дунаївці. 
Наклад газети, виданої у Проскурові, становив 4–6 
тисяч примірників, з яких 1,5 тисячі йшло для Кор-
пусу Січових стрільців, інші – у вільний продаж. 
Пресова квартира у Проскурові розташовувалася 
на вулиці Старобульварній, 18 (нині – вул. Гагарі-
на, 18). «Стрілецька думка» друкувала не лише 
офіційні повідомлення, вісті з фронту, а й чимало 
уваги приділяла новинам культури, друкувала лі-
тературні твори, а тому користувалася величез-
ним попитом і серед вояків, і серед населення.

У грудні 1919 року, після припинення бойових 
дій регулярною Армією УНР на території України, 
Січові стрільці відходять на захід і після інтер-
нування потрапляють до польських таборів для 
військовополонених. У 1921 році Іван Чмола не-
легально їде до Києва, щоби забрати свою наре-
чену Парасковію Мокроус, з якою познайомився 
ще 1919 року, коли вона була сестрою милосердя 
у шпиталі, і молодята через Відень та Прагу пере-
правляються в Галичину. Вони оселяються в мі- 
стечку Яворові на Львівщині. В сім’ї народжуються 
сини Тарас та Ігор. Іван Симеонович викладає  
в гімназії географію та руханку, організовує пла-
стунський гурток, дбаючи про патріотичне вихо-
вання і фізичний гарт юнацтва, проводить табору-
вання в Карпатах.

Одночасно Іван Чмола закінчив студії у Вар-
шавському університеті. Захистив дипломну пра-
цю з геології Карпат й отримав звання маґістра 
природничих наук. Навіть після офіційної заборо-
ни 1930 року польською владою Пласту в Галичині 
скаутмайстер Чмола продовжує нелегально тре-
нувати майбутніх борців за відновлення Україн- 
ської державності. У цій праці йому дуже допомага-
ла дружина. Двічі поляки кидали його до в’язниці, 
а з початком Другої світової війни запроторили до 
концтабору в «Березі Картузькій».

З приходом радянської влади Іван Чмола по-
вернувся додому. У 1939–1941 роках виконував 
обов’язки завідувача педагогічного дому десяти-
річки. Щотижня був змушений відмічатися в міс-
цевому відділку НКВС. У червні 1940-го він робить 
спробу втекти на Захід, яка не вдалася через зра-
ду провідника.

22 червня 1941 року Івана Чмолу разом з іншими 
колишніми «усусами» арештовує НКВС. Більше 
його ніхто не бачив. За непідтвердженою версією, 
Івана Чмолу енкаведисти (перед відходом) під на-
тиском нацистів розстріляли в Дрогобицькій тюрмі 
26–27 червня. Страчених нашвидкуруч закопали  
в братській могилі у дворі тюрми. Однак ідентифіку- 
вати тіло засновника пластового руху та видатно-
го військового досі не вдалося.

Нині ім’я Івана Чмоли носить один із куренів На-
ціональної скаутської організації України «Пласт», 
яка налічує більше 8,5 тисяч членів і є наймасові-
шою українською молодіжною організацією. 

У Львові названо вулицю іменем Івана Чмоли.  
У Боярці 30 листопада 2019 року на будинку заліз-
ничної станції було відкрито пам’ятну дошку.

Людмила Антончик, 
методистка з питань  

національно-патріотичного виховання
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В здоровому тілі здорова душа,

Та часто буває не варта гроша.

В уломному тілі буває душа,

Що красою світ весь і Бога втіша!

(Іван Франко «Мій Ізмарагд»)

 нАТАліЯ кОБринСькА – 
гОлОС СВОгО ПОкОліннЯ 

(1851–1920)

л
юдина влаштована так, що не може 
жити без авторитетів. Все, що маємо  
і знаємо, опирається на досвід людсько-

го роду, досягнення і мудрість наших предків. 
Лише тоді, коли людина послуговується над-
банням і досвідом століть, вона може діяти 
розважливо.

«Начеркнути образ великих людей нелегко. 
Вони в житті, як і по смерті, хоч такі близькі, свої 
та рідні, – все ж лишаються далеко від нас. Їх при-
тягаюча сила, їх велич, неочеркнена стає нам, 
ніби чарівна казка, а вони, як казкові герої, три-
вають, гріють, освіжують нам шляхи до дальшого 
поступу, до дальшого розвою». Так у спогадах про 
свою приятельку Наталію Кобринську висловила 
Уляна Кравченко.

В історії українського народу жінка завжди посі-
дала почесне місце, її становище в родині, су-
спільстві було вище і краще, ніж в інших народів.

Через постійні напади кочовиків та східних на-
родів на українські землі, в української жінки ви-
робилась незламність, витривалість та неабияка 
сила. Це не плекана жінка Заходу, ані невільнича 
жінка Сходу. Українську жінку обставини неод-
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норазово змушували самостійно обороняти до-
машнє вогнище і через те вона виробила в собі 
рішучість та самостійність.

Жінки в Україні були не лише дружинами ві-
домих і славетних чоловіків із князівських родів, 
шляхти, козацької старшини, а й самі були політи-
ками, ученими, мистцями.

Упродовж нашої історії українські жінки не по-
ступалися чоловікам у культурно-просвітницькій, 
політичній, а також у військовій діяльності. Ос-
вічені жінки із шляхти і козацької старшини були 
фундаторами монастирів, шкіл, де плекалася ос-
віта.

Так, княгиня Ольга не лише мудро керувала 
державою, а й запровадила християнську віру  
в Україні. Жіночі особистості княжих часів – це роз-
судливі порадниці князів. Жінки козацької доби 
були чудово обізнані з політичними справами 
своєї країни. Дружина сотника Зависного Олена 
керувала обороною фортеці Буші у 1654 році. 
Вона готова була загинути разом із дітьми, аби 
не потрапити у неволю. Дружина Семена Палія, 
«мати-полковниця», як її називали, правила Пра-
вобережною частиною країни в період заслання 
свого чоловіка. Однак українська жінка в різних 
життєвих випробуваннях перш за все відстоюва-
ла милосердя, плекала безмежну любов і родин-
не тепло.

Дев’ятнадцяте сторіччя поставило нові заклики. 
Свобода, рівність людини, розвиток освіти, еконо-
мічний добробут були гаслами політичних течій. 
Це стало підґрунтям для нового руху – жіночого 
поступу. В Європі розпочався рух за відстоюван-
ня інтересів і прав жінок. Людство замислилося 
над становищем жінки у суспільстві, над її роллю 
і значенням в історії.

Неволя жінки була загальним злом, адже пере-
бувала в полоні довголітніх звичаїв і безправ’я. 

Жінки не мали політичних прав, не брали участі  
в громадському житті – не могли голосувати чи бути 
обраними послами в урядах.

Цей рух не оминув і України, засвідчивши, що 
розуміння цього питання, особливо в Галичині, 
випереджає європейське, глибше й досконаліше 
трактує його.

В історії української літератури представлено 
чимало жінок-письменниць, чиї доля та творчість 
зворушують подвижництвом. Без сумніву, служін-
ня письменника – це невтомна праця. Адже, як 
стверджує Леонід Талалай, «поет – це людина, 
яка через свій власний досвід здатна виражати 
загальні почуття, близькі мільйонам».

Першою українкою, яка вникла в жіноче питан-
ня, вказала на його гідне вирішення, словом і ді-
лом відстоювала інтереси жінок, вважається відо-
ма українська письменниця й громадська діячка 
Наталія Кобринська.

Початок будь-яких змін має починатися з кожного.

Наталія Кобринська – невтомна подвижниця жі-
ночого руху другої половини ХІХ – початку ХХ ст.  
у Західній Україні, яка своєю творчістю виборювала 
«розбудження жіночого духа через літературу», 
чи не вперше закцентувала увагу на нове суспіль-
не позиціонування жінки. Як сама письменниця 
висловила: «Я через літературу дійшла до зро-
зуміння жінки в суспільстві – тож хотіла-м і других 
повести за собою».

Література – це краса, що вияскравлює культу-
ру думання та мовлення.

Наталія Кобринська була відкрита до суспільних 
новацій, активно впроваджувала їх в українське 
громадське життя. Одна із перших в Галичині по- 
ставила під сумнів доцільність традиційного поділу 
сфер суспільного життя між статями. Домінування 
чоловіків у публічній сфері й зосередження інте-
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ресу жінок лише у сфері приватного, домашнього 
життя письменниця вважала однією з найбільших 
історичних несправедливостей. Її громадська 
робота, публіцистичні виступи були спрямовані 
на те, щоби розбудити українок до активнішого 
громадського життя, переконати їх, а також усю 
громадськість в тому, що людські права мають не 
статеві, а загальнолюдські особливості.

Коли знайомимося, обговорюємо життя, твор-
чість чи суспільну діяльність великих особисто-
стей, обов’язково необхідно брати до уваги роль 
сім’ї, школи, оточення та громадського життя, 
що завжди мають особливий, а то й вирішальний 
вплив на формування світогляду, життєвих іде-
алів, поглядів цієї людини на культурні явища та 
соціальні події.

Розповідаючи про Наталію Кобринську, необ-
хідно звернути увагу на атмосферу дому, в яко-
му виховувалась, здобувала освіту та духовно 
зростала ця українка, письменниця, громадська 
діячка, засновниця, фундаторка жіночого руху  
в Галичині.

Походила зі священницького роду Озаркевичів, 
широко відомого своєю культурно-просвітницькою 
діяльністю. 

Її дідусь Іван Озаркевич (1795–1854), родом 
із Полтавщини, оселився на Снятинщині. Він, 
греко-католицький священник, відомий як ініціа-
тор українського театрального аматорства, перший 
популяризатор творів письменників України  
в Галичині, постановник п’єс І. Котляревського,  
Г. Квітки-Основ’яненка, С. Писаревського та автор 
власних п’єс.

Тато письменниці – Іван Іванович Озаркевич 
(1826–1903) – також був греко-католицьким свя-
щенником, який відзначався високою освіченістю 
та громадською діяльністю. Був депутатом гали-
цького сейму і австрійського парламенту. Іван 

Озаркевич – надзвичайно творча особистість. Він 
писав поезії, п’єси, здійснював переклади. У селі 
Белелуї, де був душпастирем, заснував громад-
ську організацію «Руська бесіда», що пропагувала 
українське слово.

Народилася Наталія Кобринська 8 червня 1855 
року в с. Белелуя (тепер Снятинського району 
Івано-Франківської області) в родині отця Івана 
Озаркевича та Теофілії з Окуневських. У сім’ї було 
п’ятеро дітей. Наталія – друга дитина. Старший її 
брат Володимир (1853–1912) – греко-католицький 
священник і відомий культурно-громадський діяч; 
брат Євген (1861–1916) – один із знаних у Гали-
чині лікарів; брат Лонгин (1859–1940) – відомий 
адвокат. Молодша сестра Єроніма (1867–1924) 
вийшла заміж за гімназійного вчителя Григорія 
Величковського.

Своїм дочкам Наталії та Єронімі в умовах ці-
сарської Австро-Угорщини о. Іван Озаркевич 
особливої освіти забезпечити не мав змоги. То-
гочасні закони позбавляли жінок права на освіту 
та участь в громадському житті. Тому Наталія 
освіту здобувала вдома, спочатку мала вчитель-
ку, згодом її навчав тато. Окрім загальних наук  
і української мови, вивчала польську, російську, 
німецьку, французьку мови. Постійно займалася 
самоосвітою, знайомилася з творами провідних 
філософів, економістів, ідеологів того часу. За-
хоплювалась малюванням, грала на фортепіано.

Дім о. Озаркевича (у той час його називали 
«Руськими Атенами») був осередком культурно-
го, національного, духовного життя, центром, де 
збиралася молодь.

Народжена в родині священника Івана Озар-
кевича й Теофілії Окуневської, інтелігентній та 
спокійній атмосфері життя на приходстві тата  
в селі Белелуї, не бачила і не відчувала нерівного 
з чоловіком становища жінки. За її словами, «сего 
я до того часу не знала: між батьком та матір’ю я 
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не зауважувала, щоби робилися під тим виглядом 
які ріжниці, а до того жила при нас бабка – мати 
моєї матері – личність так в нашій хаті, як і в цілій 
родині, дуже поважана… Вправді знала я, що му-
жики не конче з великим поважанєм відносяться 
до жінок, але се об’яснила я собі їх грубістю».

У 1874 році Наталія стала дружиною теолога 
Теофіла Кобринського. Поціновувач фольклору 
Прикарпаття, він записував народні пісні, коляд-
ки, перекази. Душпастируючи у Снятині, заснував 
міську читальню, хор. Високоосвічений, він всіля-
ко сприяв інтелектуальному зростанню молодої 
дружини. В особі чоловіка Наталія мала щирого 
друга й однодумця.

На жаль, подружнє щастя було короткотрива-
лим. У 1882 році о. Теофіл Кобринський несподі-
вано помер.

Після тяжкої втрати чоловіка молода вдова, не 
забезпечена жодними матеріальними засобами, 
залишила Снятин і повернулася до родинного 
будинку в Болехові, де проживала з батьками. 
Подальші роки життя письменниці та громадської 
діячки пов’язані з цим мальовничим містечком, 
розташованим біля підніжжя Карпат, частими 
виїздами за кордон. Завдяки татові, який у депу-
татських справах часто виїжджав за межі країни, 
Наталія побувала у Відні, Женеві, інших країнах 
Західної Європи, де познайомилася з багатьма 
літераторами. Найбільший вплив на неї справив 
відомий публіцист, літературознавець, вчений, 
громадський діяч Остап Терлецький, який пере-
конав її зайнятися літературною діяльністю. Не-
вдовзі саме літературна діяльність стала основою 
її життя.

У 1883 році Наталія Кобринська написала пер-
ше оповідання «Пані Шумінська», згодом перей-
меноване на «Дух часу».

З 1884 року письменниця проживала в Болехові. 
Тут, у своєму домі приймала гостей, близьких  
і далеких, навіть з Наддніпрянщини: письменника  
О. Кониського, С. Дегена, студена Київського універ-
ситету. Часто гостювали Іван Франко з родиною, 
М. Павлик, О. Кобилянська, Є. Ярошинська,  
Д. Лукіянович, В. Лукич (Левицький), скульптор 
Гавриленко та інші діячі української культури.

Серед суспільно-соціальних проблем найбіль-
ше письменницю хвилювало жіноче питання. 
Своє життя присвятила вихованню жіночої само-
свідомості. Її кредо: жінка повинна сама усвідом-
лювати себе жінкою, озброїтися наукою, знанням 
законів, різних галузей праці, мати власні засоби 
до життя. Шлях до цього єдиний – знання. Тому  
в основі її діяльності, як організатора жіночого руху 
в Західній Україні, найпопулярнішим було гасло: 
«ПРОСВІЩАЙМОСЯ».

Наталія Кобринська керувалася твердим пере-
конанням і вважала першочерговим завданням 
«на шляху емансипації української жінки – необ-
хідність зміни її світогляду і психології. Що лише 
на національній основі може піднестися нарід до 
загальної культури і цивілізації».

Згодом, у 1884 році, написана повість «Задля 
кусника хліба».

Завданням життя й подальшої діяльності На-
талії Кобринської стала реалізація феміністичних 
ідей через літературні твори.

Національне «навернення» у світогляді пись-
менниці відбулося під впливом Івана Франка, який 
«навів на дійсні національні інтереси», а борис-
лавськими оповіданнями допоміг «загальнолюд-
ські ідеї оперти на національних услов’ях». Отже, 
політично закцентована ідея націоналізму визна-
чала націєтворчі прагнення Наталії Кобринської 
до державної самостійності України на власній 
етнічній території. Переконливо стверджувала, 
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«що лише на національних основах може піднес-
тися нарід до загальної культури і цивілізації, що 
боротьба за волю неможлива без християнської 
саможертовності й людяності».

Важливим у житті письменниці став 1884 рік, 
коли у Станіславові (сучасний Івано-Франківськ)  
8 грудня з ініціативи письменниці організовано 
«Товариство руських жінок». Цей день вважається 
початком українського жіночого руху.

Наталія Кобринська часто виїжджала, листува-
лась, зустрічалася й співпрацювала з відомими 
громадськими діячами, соратниками, однодумця-
ми, письменниками – Іваном Франком, Михайлом 
Драгомановим, Михайлом Павликом, Олександ-
ром Кониським, Михайлом Старицьким, Іваном 
Нечуєм-Левицьким, Михайлом Коцюбинським, 
Борисом Грінченком, Ганною Барвінок, Оленою 
Пчілкою, Ольгою Кобилянською, Христиною Ал-
чевською, Лесею Українкою, Михайлом Грушев-
ським, діячами НТШ й іншими визначними особи-
стостями.

Особливістю творчості письменниці є те, що вона 
зуміла віднайти потреби часу, який вимірюється 
темпом поступу епохи, суспільними та ідеологіч-
ними змінами. Соціальні перетворення дали їй 
змогу осмислити важливі зміни становища та ролі 
жінки в суспільному житті.

Подиву та наслідування гідна видавнича діяль-
ність письменниці. У червні 1887 року в друкарні 
ім. Тараса Шевченка (м. Львів) на кошти Наталії 
Кобринської та Олени Пчілки і ними ж упорядко-
ваний і відредагований Іваном Франком вийшов 
альманах «Перший вінок». Це була перша у світі 
антологія жіночої творчості, зміст якої становили 
прозові, поетичні, публіцистичні твори 17 авторок, 
жінок-письменниць з усіх теренів України. Серед 
них і Леся Українка (обсяг – 464 сторінки). В «Аль-
манасі» вперше об’єдналися письменниці Східної 
та Західної України, різні за віком і поглядами,  

і цим засвідчили національну єдність щодо жіно-
чого питання.

У 1893–1896 роках Наталія Кобринська органі-
зувала видавництво «Жіноча бібліотека». Видала 
три книги альманаху «Наша доля», де надруко-
вано твори письменниць, їхні літературні огляди, 
статті про жіночий рух, звернення до австрійського 
уряду про дозвіл вступу жінок до середніх і вищих 
навчальних закладів, про організацію дитячих за-
хоронок, особливо по селах.

Як зауважували про письменницю приятелі, од-
нодумці, «у житті йшла не тільки з духом часу, але 
й перед ним».

Наталія Кобринська вважається першою жінкою 
у світі, що в повчальній полеміці з Кларою Цеткін, 
ініціаторкою заснування «інтернаціонального свя-
та жінки» – Восьмого березня, наголошувала, що 
«вирішення соціальних проблем, запровадження 
соціалістичного способу життя не розв’яже жіно-
чого питання, адже подвійне навантаження (пра-
ця в домашніх умовах і поза домом) відбувається  
і при повному соціалізмі». Подальше життя засвід-
чило, що Наталія Кобринська не помилилася.

Втілити в життя письменниці ідеї було практич-
но неможливо через нерозуміння й несприйняття 
їх самими жінками. Їхні ідеї, намагання лякали, бо 
ламали звичні закони укладу життя, вимагали но-
вого трактування жінки як людини і рівноправного 
члена суспільства. Як довела історія, ці ідеї були 
правильними.

1904 року Львів не сприйняв творчої реалізації 
планів Наталії Кобринської і не прийняв її в лоно 
активного суспільного життя, не зрозумів її душев-
ної спрямованості, її задумів і намірів цілковито 
віддати себе галицькому громадянству. Письмен-
ниця не опустила рук, не розчарувалась, продов-
жувала в Болехові ставити питання жіночого руху 
в широкий суспільно-культурний контекст.
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У 1906 році від імені галичанок письменниця ві-

тала Марію Заньковецьку та Михайла Садовсько-
го на їхній прощальній виставі у Львові.

Творчий, організаційний запал, плани пись-
менниці перервала Перша світова війна До того ж 
війна торкнулася й самої Наталії Кобринської.  
У 1915 році її заарештовано й звинувачено у шпи-
гунстві на користь Росії. Завдяки зусиллям адво-
ката, відомого українського письменника Андрія 
Чайковського, могла б опинитися в одному з ав-
стрійських концтаборів.

У 1918 році письменниця підготувала збірку 
«Воєнні новели». У ній – уболівання за долю ук-
раїнського народу, розділеного кордонами, втяг-
неного у війни за чужі інтереси, де брат воює про-
ти брата. 

Новели Наталії Кобринської подолали часову  
й просторову віддаленість. Її герої «живуть» в мину-
лому, але зустрічаються з проблемами, актуаль-
ними й для сьогодення, стають діагнозом руйнів-
ної стратегії країни-агресора, морального звирод-
ніння, яку вона продукує: «Туманність збанкруті-
ла. Зійшла з поверхні землі, лишилась лиш одна 
брутальна сила і її залізні права». Україна знову 
у вогні, в нелегкому двобої з ворогом нині гинуть 
найкращі сини і доньки рідного краю. Але людина, 
котра боронить від ворога власну землю, виборює 
волю для своєї держави, котра готова покласти на 
вівтар нашої незалежності найдорожче – власне 
життя, варта нашої поваги, пам’яті та вдячності.

Необхідно пам’ятати, що кожен, хто йде служи-
ти для народу, одягає терновий вінок.

Перу письменниці належить багато статей про 
суспільне, національне, освітнє становище жінки. 
Своєю творчістю і громадською діяльністю На-

талія Кобринська заслужила почесне місце в ук-
раїнській літературі. Вона – авторка 54 художніх 
творів, 55 публіцистичних статей, рецензій і роз- 
відок, 9 відозв, 17 статей із жіночого питання,  
5 промов, 2 автобіографій, 562 листів.

Одним із кращих творів Н. Кобринської як пись-
менниці літературні критики вважають оповідання 
«Виробець» (1889).

Свого часу творчість Наталії Кобринської вико-
нувала потужну просвітницьку місію в жіночому 
середовищі, а в сьогоденні – вражає розумінням 
важливої ролі жінки в суспільному житті, вчить 
дотримуватися загальнолюдських демократичних 
принципів, які мають стати основою світорозумін-
ня в будь-яку епоху.

У житті та творчості письменниця пильно спо-
стерігала за навколишнім світом, бачила в ньому 
реальні проблеми, прагнула їх вирішити й повести 
за собою інших. Її громадський і творчий доробок 
засвідчує, що це лідерство їй вдалося.

«Усе життя боліло її серце: над темнотою і не-
долею української жінки, над її пасивністю й не-
розумінням власних потреб, над її байдужістю до 
власної справи».

Присвятивши життя справі жіночої емансипації, 
письменниця віддавала себе служінню громаді, 
проте не була прийнята нею: «Я бажала їм дати 
себе цілу – вони не хотіли». І як примирення зі сві-
том, що не розумів її, – надпис, зроблений за ба-
жанням письменниці на її надгробному пам’ятнику: 
«Мене вже серце не болить».

Організаційна діяльність Наталії Кобринської 
надзвичайно вагома, багатогранна та вкрай по-
трібна, у сьогоденні має незаперечну цінність. За 
словами І. Книш, «сучасну собі суспільність випе-
редила Кобринська на довгі десятиліття, тим то й 
мало найшла серед неї зрозуміння. Хоч немож-
ливо було ще в той час пірвати за собою широкі 
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маси українського жіноцтва, але смолоскип, що 
запалила вона в темну й глуху ніч галицького за-
гумінку, кинув промінь животворної надії по всій 
українській землі і не погас уже ніколи. Її погляд 
сягав далеко наперед, і поставлена нею програма 
жіночої емансипації, внутрішньої повноцінности  
й громадського зрівняння української жінки в своїй 
суспільности була така повна й завершена, що 
два покоління після її смерти нічого не могли до 
неї додати».

Доречними у цьому контексті будуть слова Івана 
Франка про Наталію Кобринську: «… де є в світі 
тая сила, щоб в бігу її спинила?»

Нехай супровідною зорею стане нам вислов-
лювання духовної посестри Наталії Кобринської – 
Олени Пчілки, написані у 1908 році: «Наше ук-
раїнське жіноцтво мусить зібрати всі свої сили, 
щоб заявити про всі свої громадські потреби й про 
потреби свого краю, народу і намітить ті шляхи, 
якими треба нам йти далі у поступовому рухові 
українського життя».

Відійшла у Вічність Наталія Кобринська 22 січня 
1920 року у Болехові, залишивши після себе ба- 
гату літературну спадщину. В цьому місті вона  
й похована. Зупинилося змучене серце, що боліло 
за долю всієї країни, що увібрало в себе сльози та 
кров українського народу.

Принижувана за життя, оцінена після смерті, 
а до того була невдячність, глупота, зверхність,  
невивчена повністю дотепер, Наталія Кобринська – 
потужне світло на небосхилі української думки. 
Її подвиг закликав нести у світ любов, повагу до 
своєї історії та держави. Адже триває тільки те, 
що зроблено в любові, і залишається лише діло 
Боже.

Письменниця не просто увійшла в історію. Вона 
дожила до тієї знаменної події, коли 29 квітня 1918 
року Центральна Рада ухвалила закон про повну 

рівноправність жінки та чоловіка. Софія Русова, 
засновниця дитячих закладів, професор, почесна 
голова Всесвітнього союзу українок, стверджува-
ла, що Наталія Озаркевич «своєю громадською 
працею дійсно відкрила нове джерело культурних 
скарбів для свого народу».

Покоління йдуть второваними стежками, часто 
не зважають, хто і коли промощував їх. Не зна-
ють, які перепони необхідно було здолати, щоби 
поставити жінку на належне їй місце у суспільно-
му житті та вибороти їй людські права. Наталія 
Кобринська поклала підвалину під жіночу органі-
зацію, яка діє в Україні і до сьогоднішнього дня. 
Боротьба за емансипацію жінки стала основним 
принципом її життя, і в цьому щодо активності та 
послідовності вона не має рівних в українській лі-
тературі.

Діяльність та художня творчість також впливали 
як на національно-культурний процес другої по-
ловини ХІХ – початку ХХ ст., так і на подальший 
розвиток літератури й культури України. Сьогодні 
її слово вагоме, актуальне й продовжує звучати. 
Своєю творчістю та діяльністю письменниця ут-
вердила універсалію духу часу, яку дослідники 
визначили як «щасливу знахідку» письменниці.

Марта Грицик, 
методистка з питань  

етичного та християнського виховання
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 ОлекСАндрА  
лЮБич-ПАрАхОнЯк 

(до 130-річя від дня народження)

н
априкінці 30-х років ХХ ст. мешкан-
ці містечка Винники, що у передмісті 
Львова, щоранку помічали елегантно 

одягнену, із аристократичними рисами жінку, 
котра, не зважаючи ні на кого, енергійною хо-
дою прямувала центральною вулицею міста 
до прохідної відомої в Галичині Львівської 

тютюнової фабрики. У хвилини зустрічі із цією 
шляхетною пані мало хто міг здогадатися, що 
в особі цієї ефектної й водночас підкреслено 
галантної дами прихована зовсім не праців-
ниця фабрики, а справжня оперна діва, котра, 
завдяки величі співочого таланту, ще за життя 
стала легендою провідних оперних театрів Єв-
ропи.

Цією утаємниченою від світу жінкою була непе-
ревершена Аїда в однойменній опері Джузеппе 
Верді, Чіо-чіо-сан в «Мадам Батерфляй» Джакомо 
Пуччіні, Мікаела в «Кармен» Жоржа Бізе, Галька 
в однойменній опері Станіслава Монюшка, і, зви-
чайно ж, неповторна виконавиця провідних сопра-
нових партій в операх Миколи Лисенка, Семена 
Гулака-Артемовського, Миколи Аркаса, а також  
у знаменитих оперетах Йогана Штрауса, Імре Каль-
мана, Франца Легара та Жака Оффенбаха.

Українські народні пісні, романси, пісні та соло-
співи Станіслава Людкевича, Василя Барвінсько-
го, Кирила Стеценка, Якова Степового та багатьох 
інших вітчизняних композиторів, що у концертних 
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програмах камерних виступів цієї співачки налі-
чували понад 200(!) назв, завдяки її невтомній 
мистецькій праці зробили безцінний внесок у по-
пуляризацію вокальної творчості українських ком-
позиторів у світі.

Ім’я цієї жінки – Олександра Любич-Парахоняк. 
Вже у минулому залишився той незабутній час, 
коли її прізвище прикрашало афіші найвідоміших 
європейських оперних театрів та концертних за-
лів, та навіть найсуворіші критики від оперного 
мистецтва відзначали у співі Олександри Любич-
Парахоняк неймовірну легкість вокалізації, політ-
ність звучання її голосу, а над усе – тембр, який 
вирізнявся серед найіменитіших тогочасних опер-
них виконавиць Європи.

Уродженка славного міста Станіславів (нині 
Івано-Франківськ), Олександра побачила світ  
14 березня 1892 року в сім’ї залізничного службовця 
і хорового диригента-аматора Івана Парахоняка. 
Дівчинка від народження поринула у дивовижний 
світ співу, краси хорового звучання та концертно-
го життя, яким на той час славилося відоме гали-
цьке місто. Згодом проживання Олександри у селі 
Копиченці (нині Тернопільська область) додало її 
невсипущій уяві незабутніх вражень з народного 
життя, зокрема українських звичаїв та обрядів, 
які залишилися в пам’яті Олександри на усе її по-
дальше життя.

У 1905 році Парахоняки переїжджають до Льво-
ва. Тут Олександра цілковито віддається досяг-
ненню омріяної з дитинства мети – стати справж-
ньою співачкою і зійти на сцену неповторною 
виконавицею улюблених оперних образів, милих 
серцю пісень та романсів.

Навчання співу у Львівській приватній музич-
ній школі Володислава Баронча, а згодом вступ 
до Львівської консерваторії та навчання у класі 
професорки сольного співу Софії Козловської 
невдовзі із благодатного від природи вокального 
матеріалу Олександри вишколюють виконавицю, 
гідну зацікавлення та подиву у колах найвибаг-
ливішої львівської публіки. Розпочинається спів-
праця юної співачки з відомими на усю Галичину 
мистецькими товариствами «Боян» та «Банду-
рист», де Олександра неодноразово ділила сцену 
із визнаними майстрами оперного співу, зокрема, 
із мегазіркою вітчизняного мистецького бомонду, 
якою вже на той час була неперевершена Соло-
мія Крушельницька.

Упродовж 1912–1914 років Олександра прагне 
підкорити своїм голосом ще вищу сходинку. Зад-
ля досягнення своєї мети юнка вступає до відомої 
в Європі Варшавської музичної школи імені Фре-
деріка Шопена і навчається вокалу у свого сла-
ветного краянина, визнаного короля тенорів Олек-
сандра Мишуги. Педагог із величезним сценічним 
досвідом, здобутим на провідних оперних сценах 
Європи, інтелігент із шармом вишуканої шляхет-
ності, Мишуга зумів піднести вокальну техніку та 
співочу культуру Олександри до справжньої до-
сконалості. 

Повернувшись з Варшави до Львова, Олексан-
дра у невпинному прагненні досягти ще більшої 
майстерності у звучанні свого голосу бере приват-
ні уроки в одного із найавторитетніших на той час 
вокальних педагогів Чеслава Заремби та уроки 
сценічної майстерності у класі відомої драматич-
ної актриси Кароліни Клішевської.
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У цей час, під час виступу Олександри на одному 

з концертів, її вперше побачив уже доволі відомий 
у мистецьких колах Галичини молодий компози-
тор Станіслав Людкевич. Він безтямно закохався 
не лише у неповторний голос співачки, а й у неї. 
Між талановитими молодими людьми розгорілася 
пристрасть, яка, усе ж, не переросла у серйозні 
стосунки. Проте у серці кожного із закоханих зали-
шила незабутній, солодкий і щемливий спомин.

Сягнувши вершини мистецької досконалості, 
Олександра стає провідною солісткою та викона-
вицею головних партій лірико-драматичного со-
прано у Львівському оперному театрі. Тут співачка 
обирає собі сценічне псевдо – Олександра Любич, 
під яким виступає не лише на оперній сцені, а й  
у містах, містечках та селах Галичини.

Опісля, у 1925 році, Олександру Любич-Пара-
хоняк запрошують на провідні партії в Поморську 
оперу (Польща). Тут розпочинається європейське 
визнання нашої краянки. Згодом праця в оперних 
театрах польських міст Катовіце та Познань до-
конечно утвердила славетне ім’я Олександри Лю-
бич-Парахоняк як однієї із найяскравіших оперних 
дів європейської сцени кінця 20-х середини 30-х 
років ХХ ст.

Напередоні Другої світової війни, скориставшись 
закінченням контракту в Познанському оперному 
театрі, Олександра, відчуваючи неминучість вій-
ни, повертається у завжди рідну і милу її серцю 
Україну. 

Втім, попри сподівання ще доволі молодої, проте 
уже уславленої мистецтвом жінки, на батьківщині 
на неї чекають злидні й нескінченні матеріальні 
потреби. Аби поліпшити своє матеріальне стано- 

вище, вона влаштовується працювати на тютюнову 
фабрику, не цураючись навіть найважчої роботи. 
А у вільний час наповнює культурно-мистецьке 
життя Винник своєю діяльною участю в організації 
різноманітних концертів, вечорів, зокрема Шев-
ченківських свят, організовує власну вокальну 
школу у себе вдома, в якій, практично безкоштов-
но, навчала співу не одне покоління талановитих 
дітей.

23 лютого 1977 року, у вісімдесят чотири роки, 
перестало битися полум’яне серце Олександри 
Любич Парахоняк – великої українки, співачки, що 
ще за життя здобула заслужену славу і широке 
визнання. А після її смерті настали роки крижано-
го забуття, якому, проте, не вдалося стерти сла-
ветне ім’я жінки, котра стала справжньою опер-
ною славою України. 

Ім’я Олександри Любич-Парахоняк усе ще покір-
но очікує на ґрунтовне дослідження і вивчення, 
щоби колись, у просторі вселюдської слави і ви-
знання знову зазвучати з новою силою для Украї-
ни та світу...

Роман Береза, 
кандидат педагогічних наук,  

доцент, викладач Академії  
сухопутних військ України
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18 липня 2021 року майстрині, членкині 
Об’єднання народних майстрів та худож-
ників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР ті-

шили своїми надзвичайними творами мешканців та 
гостей Яворова на виставці-ярмарку в межах святку-
вань 645-ї річниці заснування міста.

дОБіркА МиСТецьких 
МАТеріАліВ 

(дрУге ПіВріччЯ 2021 рОкУ)

Посилання на подію: https://cutt.ly/nTKV9Mc

29 липня 2021 року за сприяння Міні-
стерства культури та інформацій-
ної політики України та Державного 

агентства України з питань мистецтв та мистець-
кої освіти методист з образотворчого та деко-
ративно-ужиткового мистецтва КЗЛОРЛОЦНТ  
і КОР Михайло Бондар взяв участь у семінарі для 
майстрів народних художніх промислів, що про-
ходив на базі Центру популяризації гончарської 
спадщини смт Опішня Полтавської області.

В межах першого дня семінару присутні долучи-
лись до дискусійної панелі на тему: «Державна полі-
тика у сфері народних художніх промислів: напрями 
та особливості реалізації».

Продовжили у формі тренінгу від Інни Пахомової, 
координаторки Creative Spark Poltava, директор-
ки Інституту проєктів та інновацій ПУЕТ «Розвиток 
креативного підприємництва на прикладі народних 
художніх промислів».

У процесі тренінгу вдалося з’ясувати суть термінів 
«культурні» й «креативні» індустрії, «креативне під-
приємництво», «креативна економіка», розкрити цілі 
програми ЄС «Культура і креативність».

Прослухали мінілекцію «Процес креативного під-
приємництва у сфері народних художніх промислів. 
Приклади успішних проєктів крафтових індустрій»: 
 а) характеристика етапів підприємництва; 
 б) успішні кейси монетизації продуктів креа-
тивних індустрій.

Прослухали мінілекцію «Процес креативного під-
приємництва у сфері народних художніх промислів. 
Пошук ідеї»: 
 а) пошук та валідація ідей; 
 б) процес втілення бізнес-ідей.

Дізнались також про 12 креативних секторів Украї-
ни; 34 КВЕДи креативних індустрій; вивчили досвід 
народних майстрів Великої Британії; визначили, що 
автентичність – важливий драйвер росту; відзначи-
ли зростання кількості молодих споживачів.

Під час семінару учасники події мали змогу огля-
нути експонати Музею мистецької родини Кричев-
ських, побували в Національному музеї-заповіднику 
українського гончарства в Опішному, ознайомились 
з процесом навчання в Державній спеціалізованій 
художній школі-інтернаті І–ІІІ ступенів «Колегіум 
мистецтв в Опішні».

Посилання на подію: https://cutt.ly/zTBrFhC
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Посилання на подію: https://cutt.ly/5TBrK4e

1 серпня 2021 року методистка з естетичного 
виховання і народних традицій КЗЛОР «Львів-
ського обласного центру народної творчості  

і культурно-освітньої роботи» Оксана Бондар прове-
ла майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки  
в с. Черниця Стрийського району Львівської області 
з нагоди Дня села. Це був цікавий досвід для юних 
учасників майстер-класу, а також їхніх батьків, котрі 
охоче долучилися до процесу виготовлення ляльки-
мотанки. Хоча завдання виявилося складнішим, ніж 
здавалося на перший погляд, присутні з ним успішно 
впоралися, отримавши персональний оберіг і пози-
тивні емоції. 

Дякуємо за запрошення й чудову організацію свя-
та, атмосферу дійства художньому керівнику На-
родного дому с. Черниця Тетяні Болехан-Тихонюк. 
Відділ культурно-освітньої роботи.

24 серпня 2021 року, в межах святкування 
30-річчя Незалежності України, май-
стрині Об’єднання народних майстрів та 

художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР долу-
чились до урочистої виставки-ярмарку на базі На-
родного дому м. Бібрка. 

Сердечно дякуємо начальнику відділу культури, 
туризму, сім’ї, молоді, спорту та соціальної політи-
ки виконавчого комітету Бібрської міської ради Люсі 
Сурмач за чудовий прийом та організацію свята! Посилання на подію: https://cutt.ly/pTBtQom

28 серпня 2021 року в с. Нагуєвичі в ме-
жах «V Етнофесту в садибі Франка» на 
тлі прекрасної природи відбулась масш-

табна виставка-ярмарок творів Об’єднання народ-
них майстрів та художників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ  
і КОР.

Милували око гостей виставки численні авторські 
прикраси й аксесуари, колекції авторських ляльок, 
вироби з вибійкою, вишивка і бісероплетіння, валян-
ня з вовни, сіномотання та авторська пластика.

Радіємо, що вдалося провести цей чудовий день  
в мистецькому спілкуванні та в неймовірній атмосфері 
свята, яке відбулося завдяки фаховій роботі органі-
заторів. Висловлюємо особливу подяку за всебічне 
сприяння та розуміння заступнику директора з нау-
кової роботи ДІКЗ «Нагуєвичі» п. Лілії Хміль.

Посилання на подію: https://cutt.ly/jTBtSUG
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4-5 вересня 2021 року вже традиційно 
гості VI Всеукраїнського фестивалю 
«Гомін Лемківщини» в с. Зимна Вода 

мали нагоду оглянути чудову виставку-ярмарок 
творчих робіт Об’єднання народних майстрів та ху-
дожників-аматорів при КЗЛОРЛОЦНТ і КОР.

Надзвичайна подяка організаторам та учасникам 
за прекрасні дні народної культури та творчості! 

До нових зустрічей на лемківських стежках!

Посилання на подію: https://cutt.ly/0TBu2UD

12 вересня, в межах святкування 780-ї річниці 
від дня заснування міста Самбора, відбу-
лось відкриття виставки ляльки-травомо-

танки «Мій ляльковий світ» талановитої самбірської 
майстрині, багаторічної членкині Об’єднання народ- 
них майстрів та художників-аматорів при  
КЗЛОРЛОЦНТ і КОР п. Алли Лемякіної.

Виставка дивувала і тішила численних мешканців 
та гостей міста. Кожна лялька тут – це особливий 
задум, стиль і гама, кожна лялька – особистість.

Дякуємо Вам за такий естетичний подарунок!Посилання на подію: https://cutt.ly/fTBiuDf

Організація роботи творчих осередків майстрів народного 
мистецтва в сучасних умовах

14 
вересня 2021 року відбулася творча 
майстерня «Організація роботи творчих 
осередків майстрів народного мистецтва  

в сучасних умовах», яка є черговим заходом проєкту 
культурного обміну між Луганською та Львівською 
областями.

У творчій майстерні взяли участь провідна мето-
дистка з декоративно-ужиткового мистецтва та на-
родних художніх промислів Луганського обласного 
центру народної творчості Наталія Стрельцова, 
методист з образотворчого та декоративно-ужит-
кового мистецтва, керівник Об’єднання народних 
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майстрів та художників-аматорів Львівського облас-
ного центру народної творчості і культурно-освітньої 
роботи Михайло Бондар, керівники гуртків, творчих 
об’єднань з декоративно-ужиткового мистецтва за-
кладів культури та народні майстрині Давидівської 
громади Львівської області, Станично-Луганської, 
Кремінської, Лисичанської, Красноріченської, Но-
вопсковської, Міловської, Сватівської, Попаснян- 
ської, Біловодської громад Луганської області.

Під час теоретичної частини методисти Центрів 
обмінялися досвідом роботи творчих об’єднань під 
час карантинних обмежень, поділилися методами 
комунікації народних умільців щодо організації та 
проведення онлайн-виставок, фестивалів, конкурсів 
та інших заходів.

Посилання на подію:https://cutt.ly/dTBinSz

У рамках творчої майстерні проведено майстер-
клас з виготовлення оберегу «Сонячний кінь», який 
провела учасниця обласного народного клубу «Зо-
лоте руно», майстриня Ольга Колтунова (смт Ста-
ниця Луганська).

Сонячний кінь – це традиційний український чо-
ловічий оберіг, який символізує силу, благородство, 
відданість та вірність. Вважається, що цей оберіг до-
помагає чоловікові бути успішним у справах, здобу-
вати перемоги, бути завжди на коні, досягати цілей.

Захід завершився творчим спілкуванням, обміном 
досвідом у проведенні таких імпрез у форматі он-
лайн.

16 вересня 2021 року в режимі онлайн пра-
цювала творча майстерня з декоративно-
ужиткового мистецтва, учасниками якої 

були методисти з декоративно-ужиткового мистец-
тва та народних художніх промислів Луганського та 
Львівського обласних центрів народної творчості, 
керівники творчих об’єднань, клубів за інтересами 
та майстри декоративно-ужиткового мистецтва Да-
видівської громади Львівської області, Станично-Лу-
ганської, Лисичанської, Красноріченської, Кремін- 
ської, Попаснянської громад Луганської області.

У програмі творчої майстерні заплановано май-
стер-клас з виготовлення авторської ляльки-мотан-
ки «Подорожниці», який провела Наталія Івженко – 

 членкиня Об’єднання народних майстрів та худож-
ників-аматорів (м. Львів).

Під час проведення майстер-класу учасники дізна-
лися історію виникнення ляльки та власноруч її ви-
готовили.

Лялечка «Подорожниця» – це давній родинний 
оберіг, символ добра, добробуту та достатку. Її виго-
товляли та дарували подорожньому в дорогу. Зазви-
чай ляльку робили дуже маленькою, щоби її можна 
було покласти в долоню або кишеню.

Наприкінці заходу учасниці майстер-класу виріши-
ли частіше зустрічатися в такому ж форматі.

Посилання на подію:https://cutt.ly/STBiJ75

14 
жовтня 2021 р. у Мшанському центрі дозвіл-
ля та надання культурних послуг встанов-
лено національний рекорд у номінації «Най-

більша кількість вишивок на будівельних матеріалах».

Авторський проєкт «З глибини віків у вишиванці наша 
доля» було подано на досягнення Національного ре-
корду України. Автори проєкту – працівники Мшансько-
го центру дозвілля та надання культурних послуг.

Мшанці на будівельній сітці створили візерунки різних 
регіонів України – 24 областей та Республіки Крим.Посилання на подію:https://cutt.ly/WTBi00m

Бондар Михайло,  
методист образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва
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ЗБрОЙні Сили УкрАЇни – СлАВА, 
гОрдіСТь, Міць крАЇни! 

(методичні рекомендації для керівників народних домів 
територіальних громад області з нагоди відзначення  

дня Збройних сил України)

6 грудня – День Збройних сил України! Це 
свято пам’яті тисяч відважних воїнів, 
котрі віддали своє життя за незалежність, 
волю, суверенність та неподільність 

нашої держави. І насамперед це свято на честь 
тих, хто нині захищає територію нашої країни від 
російського агресора, піклується про безпеку та 
зміцнення обороноздатності української землі.

Збройні сили України – це військове формування, 
на яке, відповідно до Конституції України, 
покладені оборона України, захист її суверенітету, 
територіальної цілісності й недоторканності.

24 серпня 1991 року Верховна Рада України 
прийняла Постанову «Про військові формування 
в Україні», якою відзначила: «…підпорядкувати всі 
військові формування, дислоковані на території 
України, Верховній Раді України; утворити 
Міністерство оборони України; урядові України 
приступити до створення Збройних сил України». 
Цією постановою фактично було покладено початок 
будівництва Збройних сил України як важливого 
інституту держави та невід’ємного елемента її 
воєнної організації. Восени – взимку 1991 року 
було підготовлено важливі документи, що стали 
нормативно-правовою базою формування Збройних 
сил України.

11 жовтня 1991 р. Верховна Рада України 
затвердила Концепцію оборони і будівництва 

Збройних сил України. Концепція визначала, що до 
складу ЗСУ входять: сухопутні війська, військово-
повітряні сили та сили протиповітряної оборони, 
військово-морські сили.

6 грудня 1991 року Верховна Рада України 
ухвалила закон «Про Збройні сили України», «Про 
оборону України». А 19 жовтня 1993 року Верховна 
Рада України постановила встановити в Україні 
свято – День Збройних сил України, яке відзначати 
щорічно 6 грудня – у день прийняття Верховною 
Радою України в 1991 році Закону України «Про 
Збройні сили України».

29 червня 2021 року Верховна Рада України 
схвалила законопроєкт про збільшення чисельності 
ЗСУ на 11 тисяч військових. Це необхідно для 
створення та забезпечення функціонування сил 
територіальної оборони й розвитку Сил спеціальних 
операцій Збройних сил України.

У 2013 році, до початку війни на Донбасі, 
чисельність Збройних сил становила 166 тисяч. А 
витрати на оборону – менше 1% від ВВП – 14, 8 млрд 
грн, цьогоріч чисельність Збройних сил становить 
246 тисяч, а на оборонну сферу планують витратити 
120,5 млрд грн, або 2,5% ВВП.

Українські військові – це справжня армія незламних 
і нескорених бійців, патріотів, які вже котрий рік,  
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в умовах війни, демонструють мужність, звитягу, силу 
духу, волю та неабияке бажання перемогти ворога.

Саме на боєздатні Збройні сили покладають надії 
мільйони українців, які мріють про мир, процвітання 
країни та її славу! І ці мрії обов’язково стануть 
реальністю, адже наш народ має власну історію та 
ментальність, своє військо, яке гордо відстоювало 
право на недоторканність та незалежність держави 
від загарбників.

Цього дня ми схиляємо голови перед пам’яттю 
героїв, які відали своє життя за нашу благословенну 
українську землю. Вічна їм слава!

Дякуємо матерям, які виховали синів, котрі, без 
застережень, одягнули військову форму, обрали 
професію захисника, а в умовах війни на передовій 
боронять нашу землю!

Шановні військові, сердечно вітаємо Вас зі святом, 
бажаємо не втрачати віри, завжди пам’ятати, що 
вдома на вас чекають рідні та близькі люди, які 
щоденно моляться за вас.

Бажаємо Вам та родинам добробуту, збереження 
військових традицій, нових перемог, очікуваних 
сподівань, звершень у благородній справі служіння 
Вітчизні.

Комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр народної творчості 
і культурно-освітньої роботи» рекомендує 
народним домам територіальних громад сценарій 
просвітницького заходу про історію Збройних сил 
України «А ми тую славу збережемо» («Животоки», 
2003 рік, № 2–4), а також провести тематичні вечори, 
святкові концерти, вікторини, конкурси, ігри, уроки 
мужності, конкурси-огляди патріотичної поезії та 
пісні, приурочені до Дня Збройних сил України.

І. Патріотична вікторина

 – Коли святкують День Збройних сил України?; 

(6 грудня)

–	Хто є головнокомандувачем 
військами України?; 

(Президент)

–	Хто був засновником Запорозької 
Січі?; 

(Дмитро Вишневецький, перший 
гетьман)

–	Під проводом якого гетьмана 
уславилось козацьке військо у визвольній 
війні 1648–1657 років?;

(Під керівництвом Богдана 
Хмельницького)

–	Хто був творцем флоту?;

(Петро І)

–	Хто такі гренадери?;

(Солдати-гранатометники, котрі 
йдуть попереду колони)

–	Як називають вежу з сигнальними 
вогнями на березі моря?;

(Маяк)

–	Основне місце проживання солдата 
в армії.;

(Казарма)

–	Про яких військових кажуть, що 
вони помиляються лише один раз?;

(Сапери)

–	За допомогою якого пристрою 
можна захиститися від отруйних газів?

(Протигазу)

–	Як називається торбина для носіння 
особистої вогнепальної зброї?;

(Кобура)

–	Як називається бойова машина на 
гусеницях?;

(Танк)
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–	Назва приладу для спостереження 

за віддаленими предметами.;

(Бінокль)

–	Смугастий одяг матроса.

(Тільняшка)

ІІ. Конкурси

1. «Намалюй військового»

Команди по черзі малюють портрет військового. 
Перший – голову, другий – руки і т. д. Перемагає 
команда, яка першою завершує портрет.

2. «Кулька-втікачка»

Гравці по черзі переносять повітряну кульку на 
тенісній ракетці.

3. «Снайпер»

Необхідно потрапити гранатою в мішень. Як 
гранату можна використати зім’ятий папір; мішень – 
корзина.

4. «Краса врятує світ»

Капітану необхідно заплести косу дівчині. 
Перемагає капітан тієї команди, в якого зачіска 
виявилась кращою.

ІІІ. Військовий кросворд

Необхідно розгадати кросворд, що містить кілька 
військових термінів. Команда, яка швидше заповнить 
кросворд, за умови, що всі відповіді правильні, 
отримає приз.

По горизонталі:

3. Зброя, винайдена Калашниковим.

4. Наступ із криком «Ура!»

6. Військове звання.

7. Супротивник.

8. Рід військ.

По вертикалі:

1. Основний Закон країни.

2. Гвинтівка з вкороченим стволом.

3. Давньогрецький герой, вразливим місцем якого 
була п’ята.

5. Гараж для літаків.

Відповіді:

По горизонталі: 3. Автомат. 4. Атака. 6. Лейтенант. 
7. Ворог. 8. Артилерія.

По вертикалі: 1. Конституція. 2. Карабін. 3. 
Ахіллес. 5. Ангар. 

Рекомендуємо патріотичні поезії та привітання 
військових із Днем ЗСУ.

А на моїй землі іде війна…

На моїй землі іде війна,

Стріляють танки і ревуть гармати.

Сповита горем, в чорному вбранні

Сльозами вмилась не одна вже мати.

Найкращі з кращих падають від куль.

Грудьми своїми землю прикривають.

Сумним набатом в селах і містах

Звучать слова: «Герої не вмирають!»

                                         Світлана Чабан

Герої живуть у серцях

Герої – вони живуть навіки у серцях

Та в пам’яті народу України.

І не дозволять нашим ворогам

Перетворить Вітчизну на руїни.

Ми вистоїм. Здолаємо катів,
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Як маків цвіт розквітне Україна!

На тих місцях, де йдуть тепер бої,

В земнім полоні схилиться калина.

                                        Світлана Чабан

Кіборги

Ця війна змінила багатьох,

Ця війна змінила Україну.

Кіборги. Донецьк. Аеропорт,

Що перетворився на руїну.

Трупний запах, порох і вогонь,

Смерть приносять гради, міни, танки.

Піт із чорних, випалених скронь…

Глина, гільзи, попіл і уламки…

Та стоять:

Дев’ятий, Ворон, Гном,

Абрикос, Богема, Маршал, Цезар…

А над ними – небо полотном,

А у них життя на вістрі леза.

То чиїсь батьки, брати, сини

З Харкова, і з Києва, зі Львова.

Шахтарі, таксисти… В час війни

Кіборгами стали тимчасово.

Каска, бронник, берці, автомат,

Друг надійний, що прикриє спину.

Доброволець, патріот, солдат,

Наш Герой і гордість України!

                                       Наталія Мазур

Привітання військових із Днем ЗСУ

Збройні сили України – 

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Немає слів, щоб вдячність передати,

За подвиг Ваш, там, де земля горить.

Уклін низький вам, воїни-солдати,

Хай Матір Божа збереже вас й сохранить!

Ви – приклад хоробрості, честі,

Ми дуже вами пишаємось!

Вітаєм вас, солдати-воїни,

З Днем української армії!

За нашу рідну Україну,

Що зберегли за всі віки, – 

Низький уклін і тричі «Слава»!

Українські захисники!

А знаєте, війна колись закінчиться…

І з часом відбудуються міста…

Але ніколи більше не повернуться

Всі ті, кого забрали небеса…

Гумористичні поезії

Урізноманітнити важкі будні солдат можуть 
гумористичні вірші про армію.
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Листи сина

Пішов синок у армію й дрібні листи пише:

«Міцно тата обіймаю, маму – ще міцніше».

Взяли мене у піхоту, прошу маму й тата:

«Вишліть сотню карбованців – куплю автомата».

А за місяць той синочок Пише ще дрібніше:

«Люблю сильно свого тата, маму – ще сильніше.

Я вже став артилеристом, любі мамо й тату!

Вишліть двісті карбованців, я куплю гармату».

От відправив батько гроші й сів листа писати:

«Любий синку!» Вчися влучно Бити із гармати

Та не здумай переходить в танкову частину,

Бо купити тобі танка я не зможу, сину».

Молоді солдати

Перший раз у тир прийшли молоді солдати.

Жвавий, бравий старшина учить їх стріляти.

 – Ти чого-то в «молоко» палиш? 
Недотепа!

Дай рушницю, покажу, як стріляти 
треба.

 – Раз пальнув і не попав… – Що ти 
там киваєш?

Це тобі я показав, як ти сам стріляєш.

 – Вдруге стрельнув – промахнувсь. –

Не хіхікай, – каже. – Я наочно показав, 
як дружок твій маже.

Втретє стрельнув і таки влучив по 
мішені.

 – О, стріляти треба як, лопухи зелені!

Дубова ракета

Повернувся бравий хлопець з армії додому

Та й розказує про службу дідові старому.

Не страшний ніхто нам, діду, маємо ракети

Ті, що ціль накрити можуть на краю планети.

Видають нам, коли треба, карту, на которій

Видно води океанські, тобто акваторій.

Ми наводимо ракети в ті місця заочно.

Запускаєм і влучаєм ідеально точно.

Дід радіє, як дитина: козацького роду,

Як казали предки наші, нема переводу.

Можу, синку, розказати, тільки по секрету:

Колись були й запорожці зробили ракету.

Як за море повтікали турки-супостати,

Козаки їх із гармати не могли дістати.

То взялися за сокири, довго гріли чуба,

І ракету змайстрували із товстого дуба.

Затаскали в ту ракету пороху сім бочок,

Та, направивши за море, й бухнули разочок.

Уявляєш, скільки лиха туркам наробили,

Якщо тільки на цім боці десятьох убили!

                                                    Павло Глазовий

Людмила Антончик, 
методистка з питань 

національно-патріотичного виховання
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БАБин Яр – Біль нАШОЇ ПАМ’ЯТі 
(методичні рекомендації керівникам територіальних 
громад до 80-х роковин трагедії у Бабиному Яру)

Пам’ятник «Діти – жертви Бабиного Яру»

80 років тому – 29 вересня 1941-го – в уро-
чищі Бабин Яр нацисти розпочали масові 
розстріли єврейського населення Києва. 

Ця трагедія стала всесвітнім символом Голокосту. 

Гітлерівці вбивали євреїв ще до Бабиного Яру. 
Проте саме Київ став першим у Європі містом, де 
знищили всю єврейську громаду. Ніхто з киян ще 
не знав, що двома місяцями раніше, в липні, рейхс-
маршал Герінг видав директиву про розроблення 
заходів щодо «остаточного вирішення єврейського 

питання в Європі». Йшлося про масове винищення 
єврейського народу. Нікому також не спадало на 
думку, що саме Києву доведеться першим випробу-
вати на собі оте «вирішення».

Вибухи на Хрещатику 24 вересня, влаштовані ра-
дянською диверсійною групою В. Карташова, наци-
сти приписали євреям. Це і стало формальним при-
водом для масових розстрілів – але жодним чином 
не справжньою причиною. Згодом на слідстві справу 
пояснив заступник начальника поліції безпеки міста 
Києва В. Ебелінг: «За наказом рейхсфюрера Гіммле-
ра, одразу після захоплення Києва, всі євреї мають 
бути розстріляні».

Оголошення за наказом всім євреям зібратися  
29 вересня 1941 року на вулиці Мельникова, причину 
явки не переносити. Хто не прийде – смерть. На-
друковано понад дві тисячі листівок, які 28 вересня 
розклеїли по всьому місту. Водночас розпустили 
чутки, ніби євреїв «евакуйовуватимуть» – імовірно, 
до Палестини. У понеділок, 29 вересня, десятки ти-
сяч людей почали збиратися біля призначеного міс-
ця. Нескінченний людський потік складався з жінок, 
малюків, підлітків, людей похилого віку, інвалідів на 
возиках, а також немічних, котрі не могли самостійно 
пересуватися, і їх несли на ношах. 

Опинившись в районі, оточеному колючим дро-
том і поліцією, люди втрачали можливість повернути 
назад. «Дорога смерті» починалась від рогу сучас-
них вулиць Мельникова та Дорогожицької.

29 вересня нацисти розстріляли близько 22 тисячі 
євреїв. Кого не встигли знищити, закрили на ніч до 
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гаражів танкоремонтного господарства по вулиці 
Лагерній. Наступного дня їх вбили в Бабиному Яру.

Станом на 12 жовтня, за звітами катів, кількість 
жертв перевищила 51 тисячу. Конвеєр смерті три-
вав. 14 жовтня було знищено 308 євреїв з числа па-
цієнтів психоневрологічної лікарні ім. Павлова.

Винищення євреїв стало початком інших масових 
убивств. Далі в Бабиному Яру впродовж двох років 
знищили людей різного етнічного походження та віку. 
Загалом у тій жахливій місцині знайшли свою смерть 
понад 100 тисяч осіб. Але були й ті, хто, ризикуючи 
власним життям, а також життям членів своїх родин, 
переховували в себе євреїв. Це – українці, поляки, 
білоруси, татари, росіяни, вірмени, греки та німці. 
Почесне звання «Праведник Бабиного Яру» отрима-
ли понад пів тисячі людей.

Бабин Яр поряд з Освенцимом став жахливим 
символом Голокосту на території Східної Європи  
й прикладом того, до чого призводять людинонена-
висницькі теорії.

Трагедія Бабиного Яру відзначається в Україні на 
державному рівні та є свідченням того, що в колек-
тивній пам’яті народу подібні скорботні події не ма-
ють жодних часових проміжків і будь-яких термінів.

Президент України Володимир Зеленський відзна-
чив, що вшанування пам’яті жертв Бабиного Яру, 
Голокосту – це попередження для людства та ук-
раїнського народу завжди бути єдиним у прагненні  
й ніколи не допускати будь-яких проявів ворожості 
на расовому чи національному ґрунті. 

В Україні сотні скорботних місць, де у роки Другої 
світової війни лютував Голокост і проходили масові 
страти. Це і Богданівка на Миколаївщині, й Вінниця, 
Одеса та Житомир, а також Харків і Закарпаття. Тра-
гічні сторінки історії необхідно пам’ятати не лише, 
аби шанувати пам’ять про загиблих, а й для того, 
щоби зробити висновок з минулого та не допустити 
помилок у майбутньому.

Пам’ять Бабиного Яру, Голокосту – це попере-
дження для всього людства про те, що ідеологія на-
сильства може повернути нас у страшне минуле, 
коли найдорожче – людське життя – ставало лиш 
розмінною монетою в руках диктаторів. 

Бабин Яр – страшна сторінка в історії людства. По-
над сто тисяч людей стали жертвами спотвореного 
світогляду та нелюдської жорстокості. Усі ми маємо 
пам’ятати про цей злочин, щоби ніколи знову не до-
пустити його жахливого повторення.

Бережімо вічну пам’ять про невинних! 

Комунальний заклад Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр народної творчості  
і культурно-освітньої роботи» рекомендує керівникам 
народних домів територіальних громад області про-
вести заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії 
Бабиного Яру.

Пропонуємо переглянути тематичні  
відеоролики:

 «Бабин Яр – урок пам’яті», «Бабин Яр. Без права 
на існування. Цілком таємна операція», «Бабин Яр 
у пошуках пам’яті…», «Бабин Яр: нові документи. 
Пишемо історію», «Бабин Яр. Експозиція «Смер-
тельний шлях», «Згадати про 33 771 загиблих за дві 
доби. Бабин Яр», «Розсекречена історія. Бабин Яр», 
«Незабутні жертви Голокосту: фоторепортаж з Ба-
биного Яру німецько-італійського фотографа Луїджі 
Тоскано».

Тематично-просвітницькі заходи:

«Бабин Яр: пам’ять на тлі історії», «Їх тисячі лягло 
у Бабин Яр глибокий», «Лиш пам’ять спомин бере-
же», «Пройдуть роки, десятки років… Цього ніколи 
не забути», «Похилений вітром осіннім над Бабиним 
Яром стою», «Праведники Бабиного Яру».

Фільми до 80-ї річниці трагедії  
у Бабиному Яру:

«Список Шиндлера», «Піаніст», «Іда», «Життя пре-
красне», «Син Саула», «Назви своє ім’я», «Її серце» 
(Чужа молитва), «Примара Бабиного Яру», «Бабин 
Яр у пошуках пам’яті», «Дорога в Бабин Яр», «Бабин 
Яр…».
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Українські поети про Бабин Яр

  БАБИН ЯР
Похилений вітром осіннім,
Над Бабиним Яром стою.
Отця сивобрового бачу, 
І брата, і матір свою.
 Не тут вони тяжко вмирали,
 Не тут вони зморені сплять
 Та їхні молитви й благання
 В деревах десь тут шелестять.
Тут Київ та рід мій козацький, 
Тут наша свобода в крові
Над братнім усопшим народом.
Ми молимось, мертві й живі.
 Я бачу – то мамині сльози
 Блискочуть на хвилях Дніпра, 
 Я знаю – моя Україна

Воскресне на поклик добра!
                                                                                       

 Дмитро Павличко  
                                                             
  ПАМ’ЯТЬ
В землі не скрилось, тліном не взялось
Витке і ніжне золото волось,
Блищить на мокрій твані крутоярів
Розбите скло старечих окулярів, 
І дотліває, кинутий набік, 
Закровлений дитячий черевик…
                                                                                       

  Микола Бажан

    ЄВРЕЙСЬКОМУ  НАРОДОВІ
Народ єврейський! Славний! Не втішать
тебе я хочу. Кожен хай тут слуха:
в цей час, коли синам твоїм вмирать
прийшлося від фашистського обуха, –
Я хочу силу, силу оспівать – 
Безсмертну, вічну силу твого духа!
Вони родились ще давно – тоді, 
як був ти не розсіяним і цілим.
Буяли в тобі сили молоді!
І розцвітав цвітастий шлях, як килим…
Та ось підкрався ворог – і в біді
Ти голубом забився сизокрилим.
Ах, голуб, голуб!..  Образ він душі
твоєї був колись…   Але як стався той злам, 

коли і ниву й спориші тобі стоптали й ти
не покорявся врагу, а кинув поклик  «сокруши!» –
ти образ голуба на сокола змінявся.
О, скільки раз, в середньовіччі ти скорятись не
хотів ні королеві, ні герцогам! Й було не
страшно йти, коли звучали голоси сталеві,
і Ібн Габірола з темноти,
і Езри, й Іуди – мужнього Галеві!
А в дев’ятнадцятий суворий вік – 
ой, скільки від царів ти настраждався!
«Єврей? – сміялись:  – це ж не чоловік
і не людина». І в колючках слався твій шлях, –
і шлях, здавалось, вже заник…
Аж тут Шолом-Алейхем засміявся!..
Цей сміх, мов не розгризений горіх,
все на царів котивсь, котивсь… Лиш згодом,
як розкотився він по стежках всіх
далеко й опинився між народом, –
царі тривогу вдарили. Та тих не вбить,
в яких життя кипить підсподом…
Народ єврейський! Славний! Не втішать тебе я хочу.
Кожен хай тут слуха: В цей час, коли синам твоїм 
вмирать прийшлося від фашистського обуха, – 
Я хочу силу, силу оспівать, – безсмертну, вічну
силу твого духа.

                                                                                       
      Павло Тичина

Людмила Антончик,
методистка 

з питань національно-патріотичного виховання
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ЗАВдАннЯ нАціОнАльнО-кУльТУрнОгО
ТА дУхОВнОгО ВихОВАннЯ  

В нАрОдних дОМАх 
(методичні рекомендації)

л
юдина є учасником культурного життя су-
спільства, володіє творчою діяльністю, ор-
ганізовує державне і суспільне життя в кожну 

історичну епоху.

Досвід людини формує культуру, розвиток думки, 
освіти, науки.

Розвиток культури мусить мати визначальну ос-
нову. До основи культури належать надбання попе-
редніх тисячоліть та поколінь, незабуті факти історії, 
тобто досвід усієї нації, а ще глибше – досвід люд- 
ства, що формує ідею, зміст, якість, форми діяльності 
культурної пропозиції. А якість культури – результат 
серйозної підготовки заданого матеріалу, пропозиції.

Ми входимо до когорти вихователів, ставлячи за-
вдання формувати вміння особистості організовува-
ти свій внутрішній світ, завдяки якому реалізується її 
вільний моральний вибір у різноманітних життєвих 
ситуаціях, залучати творчі здібності до творчого, ду-
ховно насиченого життя та діяльності.

Отож, долучитися виховувати представників 
нації компетентними, відповідальними громадянами, 
яких об’єднує любов до рідної Церкви, рідної Мови, 
Історії, Пісні, Культури, глибоких національних, бать-
ківських традицій, родинних цінностей, збереження 

звичаїв нашими предками, повага до власного «Я», 
свого Роду, Народу задля утвердження Української 
держави з європейськими демократичними цінно-
стями на національній основі.

Ми покликані плекати національний дух, фор-
мувати національну свідомість, почуття гордості, 
обов’язку, гідності й патріотизму, залучати молодь 
до вивчення історичного минулого свого народу, 
своїх національних коренів, тим самим закладаючи 
національну й духовну основу.

За основу необхідно взяти і керуватися девізом 
патріотичних сил 90-х років – «Будуймо Україну  
разом».

А ще, перша і основна мета – розвивати в людини 
потребу Пізнання та Прослави Бога.

Духовне відродження нації, моральність немож-
ливо закласти без релігійної основи. Ми зобов’язані 
продемонструвати нашій молоді основи знань хри-
стиянського вчення, вкладаючи в юні душі Любов, 
Доброту, Милосердя, почуття Совісті. Це має бути 
акцентом у роботі.

Національне виховання за своєю суттю – це тво-
рення й удосконалення нації. Це виховання особи-
стості для потреб нації.
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Маємо спонукати кожного нашого відвідувача 

пізнавати й полюбити Своє, Національне, думати 
по-українськи, діяльно ставитися до проблем країни, 
поглиблювати знання про її трагічні історичні сторін-
ки, що навчають.

Необхідно з особливим підходом розкривати істо-
ричну пам’ять перед молоддю (молоде покоління не 
знає періоду життя в закритій країні, «де все, що не 
наше, все те є вороже»):

– пам’ять про штучно організовані Голодомори;

– питання історичної пам’яті подій Другої світової 
війни, Української повстанської армії;

– період польсько-українського протистояння 
(1939–1947 рр.). 1947 рік – трагічна акція «ВІСЛА»;

– трагедія жертв Бабиного Яру;

– історія підпілля УГКЦ, Розстріляного відроджен-
ня, про долі репресованого духовенства та інших 
людей;

– Революція студентів «На граніті». 

У центрі кожного періоду є людина, яка стала жер-
твою. Але кожна з тих невинних жертв була особисті-
стю, а кожна особа – це Таїнство. Тому ці жертви не 
повинні залишатися анонімними. Вони мають бути 
пошанованими у вимірі пам’яті перед Господом, пе-
ред поколіннями. Така увага до особи є доброю ос-
новою для побудови правдивого майбутнього. А ще 
показує жахіття війни, ненависті, насилля. Для цього 
ми маємо їхні долі пізнати, про них пам’ятати.

Пам’ять народу – Неубієнна!

Трагічні історичні сторінки навчають. До них маємо 
повертатися, аналізувати, вивчати. Як це робити? 
Тут доречний вислів:

«Як много важить Слово!»

А пісня, що своїм змістом розкриває все життя, – 
мудрість народу. Отже, словом, піснею, комплекс-
ним підходом ми проводимо просвітницькі заходи.

Українська культура не може розвиватися без 
рідної Мови. На основі ставлення до рідної Мови 

визначається моральний та інтелектуальний рівень 
людини. Це ж стосується й Пісні. 

Щоразу більше зростає часто бездумне, чи так, 
для виділення, вживання іншомовних слів у розмові, 
що здебільшого на слух сприймаються недоречно. 
Можна їх знати, але в розмові висловлюватись все ж 
важливо рідною мовою. Українська Мова надзви-
чайно багата на відповідники, синоніми. А ще, – ігно-
рування рідним – велика відповідальність. Це можна 
вважати зрадою!

Пам’ятаймо, що країна перебуває у стані війни, 
щодня проливається невинна кров. На Сході країни 
захисники віддають життя не лише за збережен-
ня цілісності кордонів держави, а й за Мову, за всі 
національні цінності, за кожного з нас! А терпіння 
Полонених!..  Не будьмо до цього байдужими, лег-
коважними. Задумаймося – це Превелика, надзви-
чайна відповідальність! 

Не можна залишатися осторонь проблем нар-
котичної, алкогольної, комп’ютерної залежностей. 
Маємо протистояти цим проблемам. Ставити наго-
лос на екологічно-просвітницьку діяльність, здоро-
вий спосіб життя, етичні вартості.

У сьогоденні культурні цінності втягуються в конку-
рентне бізнес-середовище. А це означає, що багато 
величного і вагомого залишається непоміченим, без 
фахової підтримки. Наслідком цього є зникнення чи 
закриття чудових пізнавальних журналів, повчаль-
них передач, книжок, музичних надбань, обрядів…

Тому будьмо виваженими і здібними знавцями  
у вирішенні й управлінні культурними та мистецькими 
питаннями.

Марта Грицик, 
методистка з питань етичного  

та християнського виховання
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ПАТріОТичні ТрАдиціЇ ЯВОріВСькОЇ 
ТериТОріАльнОЇ грОМАди

к
ультура – одне з найцікавіших і найдревні-
ших явищ, яке тісно пов’язане з діяльністю 
людини. Носіями культури є талановиті, 

творчі, добрі люди. Кожен період ставить перед 
культурою свої завдання. Однак на будь-якому 
етапі розвитку потрібно робити все для збере-
ження та популяризації народних традицій, зви-
чаїв, обрядів, розвитку творчості дітей, молоді, 
зрілого населення, започатковувати щось нове, 
креативне, неповторне. Тому клубні заклади 

Яворівської міської ради інноваційно й творчо 
працюють в нових умовах, аби задовольнити 
культурно-дозвільні потреби людей, бути тради-
ційними центрами розвитку народної творчості, 
виконувати запити суспільства, всебічно сприя-
ючи розвитку ініціативи й самодіяльності насе-
лення, створювати сприятливі умови для цього. 

Щодня двері народних домів відкриті для дітей 
та дорослих, які приходять не лише для того, щоби 

Вшанування героїв Афганістану
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виступити на сцені, а й для спілкування у дружньому 
колі, аби розповісти про свої досягнення та поділи-
тися переживаннями, залюбки прийти на репетиції 
та дати поради з тих чи інших питань. 

Упродовж 2021 року в КМЦ «Сокіл» з працівниками 
культури проведено чимало культурно-масових за-
ходів. А це: культурно-освітні та розважальні заходи, 
вистави та концерти самодіяльних аматорських ко-
лективів, виставки декоративно-ужиткового мистец-
тва та інші культурно-масові заходи. Проведено ма-
сові заходи з національно-патріотичного виховання, 
вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО, яких налі-
чується 19 осіб, серед них 16 воїнів АТО. З міста 
Яворова Ігор Ширінський, Ігор Лехмінко, Андрій Лес-
ків, Олексій Останін, Юрій Позур, Павло Мельник; з 
села Наконечне 1 Анатолій Митник та Юрій Ілик; з 
села Чернилява Гера Володимир; з села Семирівка 
Юрій Прихід; з села Дрогомишль Петро Василиха; 
з села Вербляни Тарас Збожний; Михайло Логін з 

села Коти; Тарас Пазин з села Новини; Іван Вахула з 
села Старий Яр; Михайло Гапачило з села Залужжя, 
а також три Герої Небесної Сотні – Віталій Коцюба 
з села Вороблячин, Роман Варениця з села Старий 
Яр та Роман Сеник з села Наконечне 1.

25 січня 2021 року в селі Наконечне 2 відзначили 
сьомі роковини смерті Героя Небесної Сотні Романа 
Сеника і вшанували його пам’ять. Пам’ятаймо, Герої 
поміж нас, допоки житиме пам’ять про них!

Слава Герою!

3 лютого 2021 року в селі Коти відбулося молитов-
не віче на цвинтарі та вшанування пам’яті (33 роки 
від дня народження) воїна АТО Михайла Логина, 
солдата 24-ї механізованої бригади.

12 лютого 2021 року в місті Яворові відслужили 
Службу Божу в Церкві Успіння Пресвятої Богородиці 
до шостих роковин смерті Героя України Ігоря Лех-
мінки та поклали квіти до пам’ятника героя на цвинтарі.

Автопробіг на честь вшанування земляків-героїв
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15 лютого 2021 року в Яворові біля пам’ятника 

загиблим воїнам-афганцям відбувся мітинг пам’яті, 
приурочений до 32-ї річниці виведення військ з Аф-
ганістану та Дня вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав. 

Вітальні слова на адресу воїнів-афганців звучали 
від представників влади. Їм вручали грамоти, відзна-
ки, медалі, цінні подарунки, дякували за мужність, 
хвилиною мовчання вшановували пам’ять загиблих. 
Присутні на заході воїни, які пройшли крізь пекло 
війни, потайки витирали сльози. 

Найкращі виступи глядачам дарували духовий ор-
кестр 24-ї окремої механізованої бригади ім. Короля 
Данила, солісти гурту голови Яворівської районної 
організації Української спілки ветеранів Афганістану 
Мирона Дудича. В пам’ять про мужніх і дорогих синів 
України, яким судилося увійти у безсмертя, поклали 
квіти до пам’ятника воїнам-афганцям та Меморіалу 
пам’яті воїнам 24-ї окремої механізованої бригади 

ім. Короля Данила, пам’ятника Героям Небесної Сот- 
ні та воїнам АТО.

17 лютого в селі Старий Яр вшанували пам’ять Ге-
роя Небесної Сотні Романа Варениці.

18 лютого в селі Вороблячин відбулося молитов-
не віче й покладання гірлянди до пам’ятника Героя 
Небесної Сотні Віталія Коцюби за участю представ-
ників влади та працівників культури Смолинського, 
Немирівського та Середкевицького старостату.

18 лютого працівники КМЦ «Сокіл» провели май-
стер-клас з виготовлення паперових ангеликів до 
Всеукраїнської акції «Ангели Майдану». В майстер-
класі взяли участь родини загиблих. Цими ангелика-
ми прикрасили дерево для Героїв.

19 лютого в Яворові біля пам’ятника Героям Не-
бесної Сотні та воїнам АТО відбулась «Молитва 
пам’яті», присвячена сьомій річниці Героїв Небесної 
Сотні.

Автопробіг на честь вшанування земляків-героїв
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20 лютого в народних домах Яворівської міської 
ради проведено патріотичні квести «Герої не вми-
рають».

4 березня в Яворові (біля пам’ятника о. М. Вер-
бицького) відбувся захід із вшанування пам’яті  
о. М. Вербицького, присвячений 206-й річниці від дня 
народження. В КМЦ «Сокіл» для працівників куль-
тури відбулася презентація документального філь-
му «Серце запалене любов’ю», в якій взяла участь 
наукова співробітниця Львівського історичного му- 
зею Світлана Кочергіна, Голова громадської органі-
зації «Жіночий вибір України» Ганна Середа, заслу-
жений лікар України Степан Середа.

5 березня в смт Краковець біля пам’ятника ге-
нерал-хорунжого УПА Романа Шухевича відбуло-
ся вшанування його пам’яті з нагоди 71-х роковин 
смерті.

9 березня в КМЦ «Сокіл» та народних домах 
Яворівської міської ради відбулись літературно-
мистецькі святкування «Шевченко – це Україна», 
«Україна – це Шевченко» з нагоди 207-ї річниці від 
дня народження поета.

10 березня в Яворові, смт Немирів, селах Се-
редкевичі, Чернилява, Віжомля, Бунів, Сарни біля 
пам’ятників Т. Шевченка відслужили панахиди з на-
годи 160-х роковин смерті Тараса Шевченка та 156-ї 
річниці від дня виконання першого Державного гімну 
України.

15 березня до Дня добровольця в місті Яворові 
та селі Старий Яр відбулися літературні зустрічі  
в рамках третього Всеукраїнського форуму військо-
вих письменників.

16 березня в селі Чернилява вшанували пам’ять 
загиблого воїна АТО Володимира Гери (два роки від 
дня смерті).

Вшанування Т. Г. Шевченка
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День Героїв
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19 березня в селі Наконечне 1 вшанували пам’ять 
загиблого воїна АТО Юрія Ілика (два роки від дня 
смерті).

21 березня в Яворові відзначили Всесвітній день 
поезії. Відбулися читання творів письменників 
Яворівської міської ради – Анни Занько (с. Щеп-
лоти), Марти Борової (с. Вербляни), Марії Смук  
(с. Наконечне 1), Вероніки Назар (с. Сарни) та поета 
Яворівщини Івана Пазина. 

9 квітня в селі Семирівка на цвинтарі вшанували 
пам’ять загиблого воїна АТО Юрія Прихід (28 років 
від дня народження).

15 квітня в КМЦ «Сокіл» відбулась зустріч вій- 
ськовослужбовців національної гвардії американських 
штатів Іллінойс та Вашингтон.

16 квітня в селі Коханівка, за кошти від реалізації, 
відбувся майстер-клас вербових букетів, були закуп-
лені продукти для воїнів АТО.

30 квітня в селі Наконечне 1 (на цвинтарі) вша-
нували пам’ять загиблого воїна АТО Юрія Ілика  
(50 років від дня народження).

1 травня в КМЦ «Сокіл», селах Яворівської міської 
ради провели Великодню акцію «Кошик для Героїв». 
Зібрані паски, шинка, ковбаси, випічка, консервація 
були відправлені на схід та у військові частини сіл 
Вербляни, Немирів, Старичі та місто Яворів.

5 травня в селі Бунів (на цвинтарі) та в селі Івани-
ки (біля пам’ятника) відбулося вшанування пам’яті з 
нагоди 121-ї річниці від дня народження Юрія Липи – 
лікаря, письменника, публіциста.

6 травня в м. Яворові (біля Меморіалу пам’яті за-
гиблим воїнам 24-ї окремої механізованої бригади 
ім. Короля Данила) відбулася зустріч делегації зі 
Словаччини. 

7 травня в Яворові відзначили День пам’яті та при-
мирення «Іде травень крізь хвилини, дні, роки, несе 
нащадкам спогади свої».

День міста
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14 травня в Яворові пройшов гастротур День Єв-

ропи в Україні. Були представлені страви з Польщі, 
Франції, Німеччини, Італії, України. Працівники куль-
тури Яворівської міської ради підготували традиційні 
страви цих країн, розповіли про країну та виконали 
художні номери мовою відповідної країни. Присутні 
мали змогу долучитися до дегустації страв та пере-
гляду виставки-експозиції книжок відомих європей-
ських письменників «Вивчай Європу – змінюй Україну».

16 травня в Яворові відбувся День пам’яті жертв 
політичних репресій, 71-ші роковини Великого теро-
ру – масових політичних репресій. Цього дня вшану-
вали пам’ять українців, які рятували євреїв під час 
Другої світової війни. Поклали квіти до пам’ятника 
євреям Яворівщини, котрі були розстріляні німець-
кими військами під час Другої світової війни.

21 травня в Яворові (біля пам’ятника Т. Г. Шевченка) 
 відслужили молитовне віче з нагоди 160-річчя пере-
поховання Тараса Шевченка на Чернечій горі.

21 травня в Яворові (біля пам’ятника загиблим  
воїнам АТО) відслужили молитовне віче до Дня Героїв.

22 травня в смт Краковець відбулась посвята 
пам’ятника борцям за волю України. Митрополит 

Греко-католицької церкви Ігор Возняк відслужив 
Службу Божу.

23 травня біля пам’ятника в селі Новосілки вша-
нували пам’ять видатного скульптора Івана Севери 
(до 130-річчя від дня народження). 

23 травня на цвинтарі в селі Коти (біля пам’ятника 
загиблого воїна АТО Михайла Логина) відбулась па-
нахида до Дня Героїв.

21 червня в селі Семирівка (на цвинтарі біля 
пам’ятника) відбулося вшанування пам’яті (сім років 
від дня смерті) загиблого воїна АТО Юрія Прихід.

21 червня в Яворові відзначили День Героїв 
Яворівщини. Відбулася хода церковних громад на 
старий цвинтар, відправлена панахида й покладено 
квіти до пам’ятників Героям України.

10 липня в Яворові вшанували пам’ять (сім років 
від дня смерті) Андрія Леськіва – загиблого воїна 
АТО.

11 липня в селі Коти (біля пам’ятника) відбулося 
вшанування пам’яті (сім років від дня смерті) загиб-
лого воїна АТО Михайла Логина; в селі Дрогоми-

Святкування Дня Незалежності України
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Святкування Дня Незалежності України
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шель (на цвинтарі) відбулося вшанування пам’яті 
(сім років від дня смерті) загиблого воїна АТО Петра 
Василихи, в якому взяв участь чоловічий вокальний 
ансамбль села Нагачів.

15 липня у в/ч Немирів відбувся концерт 
аматорських колективів НД смт Немирів для 
військовозобов’язаних.

25 липня в селі Наконечне 2 вшанували пам’ять Ге-
роя Небесної Сотні Романа Сеника (53 роки від дня 
народження) – «Роман Сеник – життя як приклад». 
На вечорі учасники Майдану та родини загиблих Ге-
роїв Небесної Сотні поділились спогадами. Висту-
пила поетеса Наталія Крістманс, яка презентувала 
книгу «Ангели Майдану». Сестра Романа Леся Се-
ник подякувала всім за участь у заході, а волонтери 
обласної організації соціального захисту бійців АТО 
організували куліш.

20 серпня в селах Бунів та Іваники відбулося вша-
нування пам’яті (77-х роковин від дня смерті) Юрія 

Липи.

21 серпня в селі Залужжя відбувся патріотичний 
фестиваль «ACTIV ARMY FEST» для родин загиблих 
воїнів АТО та Героїв Небесної Сотні.

21 серпня в селі Залужжя (біля пам’ятника) відбу-
лося вшанування пам’яті загиблого воїна АТО Ми-
хайла Гапачила (43 роки від дня народження). 

23 серпня в Яворові відбулося святкування 154-ї 
річниці від дня народження українського письменни-
ка Осипа Маковея, а також автопробіг на території 
Яворівської громади з нагоди вшанування Героїв 
(до Дня Державного прапора України) й покладено 
квіти до пам’ятників загиблим воїнам АТО.

24 серпня в Яворові та населених пунктах сіл 
Яворівської міської ради відбулися урочистості та 
святкові концерти з нагоди 30-річчя Незалежності 
України. Було складено маршрути виїздів в старо-
стинські округи сіл Наконечне 1, Поруби НД смт Кра-

Пам’ятник Юрію Липі
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ковець, села Коти НД с. Середкевичі, м. Яворів. На 
заходи виїжджали закріплені особи керівників міської 
ради, депутатів, які дарували працівникам закладів 
культури сертифікати та цінні подарунки, оргтехніку, 
комп’ютери, відеопроєктори.

25 серпня в селі Новини (на цвинтарі біля 
пам’ятника) відбулося вшанування пам’яті (сім років 
від дня смерті) воїна АТО Тараса Пазина.

29 серпня на Яворівщині  вшанували Іловайську 
трагедію. День пам’яті захисників України, які заги-
нули в боротьбі за незалежність, суверенітет і тери-
торіальну цілісність України. У закладах культури 
відбувся перегляд фільму «Іловайськ».

31 серпня в селі Наконечне 1 (на цвинтарі біля 
пам’ятника) вшанували пам’ять (сім років від дня 
смерті) загиблого воїна АТО Анатолія Митника.

20 вересня в селі Залужжя (на цвинтарі біля 
пам’ятника загиблого воїна АТО Михайла Гапачило) 
відбулося молитовне віче з нагоди вшанування його 
пам’яті (п’ять років від дня смерті).

На високому професійному рівні пройшло свято 
міста Яворів, Дні села Новини, Коханівка, Нагачів,  
Бунів, Завадів, Чернилява, Рогізно, Черчик, 
Передвір’я, Наконечне 1 та Наконечне 2. Головною 
окрасою свята були мешканці сіл громади та гості. 

Представники Яворівської міської ради, депутат 
Верховної Ради Павло Бакунець, депутат обласної 
ради Володимир Хархаліс, міський голова Ігор Гра-
бовський привітали всіх зі святом, подякували одно-
сельцям за чисті вулиці, уквітчані обійстя, за любов 
до рідного села. 

Запрошені на свято гості подарували сертифікат 
на дитячі майданчики. Вшановували найстаршого 
і наймолодшого мешканця громади, найстаршу та 
наймолодшу подружню пару, багатодітних сімей. 
Дарували подарунки за найкраще подвір’я. Свято 
супроводжувалось концертною програмою ама-
торських колективів та гостей. Для дітей працювали 
атракціони. Були облаштовані фотозони. Присутніх 
частували юшкою, кулішем, пампушками, різни-

ми смаколиками, а також було продемонстровано 
фільм з історії та життя громади. Завершилося свя-
то масовими гуляннями.

Цікавим було святкування Дня рибалки. Захід про-
ходив на ставку міста Яворова. Проводились зма-
гання з риболовлі, різноманітні конкурси, вручали 
грамоти, цінні подарунки. Люди могли смачно пола-
сувати ухою. 

Кожен українець переживає сьогодні нелегкий пе-
ріод. Це війна на сході. «Дерево сильне корінням», – 
стверджує прислів’я. Наше коріння – це наше ми-
нуле, історія та національна культура. Культурна 
сфера є вирішальною у формуванні особистості, 
суспільства, розвитку громади. Недарма кажуть, 
що «освіта – то мозок народу, а культура – це його 
душа». У зв’язку з цим приємно, що не залишаються 
байдужими до проблем культури представники вла-
ди Яворівської міської ради. Дбаймо ж і ми, дорогі 
друзі, про майбутнє наших нащадків.

Катерина Горох, 
 методистка культурно-освітньої  

роботи КМЦ «Сокіл»                                  
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ВихОВУєМО ПАТріОТіВ
(заходи з національно-патріотичного спрямування  
в Жовківській територіальній громаді за 2021 рік)

к
ультурно-освітню діяльність у Жовківській 
громаді здійснює: 

– Жовківський міський Народний дім;
– 17 сільських народних домів;
– Центральна публічна бібліотека, що 

об’єднує Жовківську бібліотеку-філію для 
дітей, 17 сільських бібліотек та один пункт 
видачі в селі Нагірці;

– Жовківська дитяча школа мистецтв;
– дитячо-юнацька спортивна школа;
– кінотеатр;

– Народний музей о. Маркіяна Шашкевича 
в селі Деревня.

Зі створенням Жовківської громади мережу за-
кладів культури було збережено в повному обсязі.

Упродовж дев’яти місяців роботи в Жовківській 
громаді відбулось чимало різнопланових заходів 
для різної вікової категорії, зокрема й національно-
патріотичного спрямування. 

Різдвяний цикл. Це: різдвяні коляди, театралізо-
вані дійства в населених пунктах громади, конкурс 

Вiдкриття стели пам’ятi героїв Небесної Сотнi (с. Стара Скварява)
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різдвяних віншувань «Різдво в серці» у місті Жовк-

ві, Свято пампуха в селі Глинськ та VI фестиваль 

коляди «Різдвяна зірка нас об’єднала» (онлайн) за 

участю колективів Жовківщини.

Гідно відзначили в громаді День Соборності  

України:

 – урочиста академія та святковий 

концерт з нагоди проголошення акта 

Злуки ЗУНР та УНР в місті Жовкві  

(22 січня); 

– святковий концерт «Україна со-

борна – моя гордість і слава» в на-

родних домах сіл В. Передримихи, 

В’язова, Глинськ, Зіболки, Кулява, 

Мокротин;

– флешмоб до Дня Соборності  
в народних домах сіл Воля Висоцька, 
Замочок, Любеля (22 січня).

До Дня пам’яті Героїв Крут відбулись уроки  
історії: «Їх юних сміливців лиш жменька була» (НД 
сіл В. Передримихи, Мокротин, Зіболки); перегляд 
фільму «Крути 1918» (місто Жовква, села Глинськ, 
Кулява, Воля Висоцька).

У Жовкві з нагоди 32-ї річниці виведення військ 
з Афганістану відбулось віче біля пам’ятного знака 
воїнам-афганцям, шаховий турнір пам’яті воїнів Аф-
ганістану, а також цикл заходів з нагоди вшанування 
пам’яті Героїв Небесної Сотні:

 – вечір-реквієм «За чисті душі, що 
злетіли в небо» (м. Жовква) та тема-
тичні вечори «Революцію гідності ге-
рої творили» (народні доми громади);

Вшанування Героїв Грибовицької трагедії
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Вшанування Героїв Небесної Сотні

 – демонстрація кінофільму «Зима 

у вогні» (м. Жовква, простір «Аптека»);

 – панахиди за загиблими героями 

України (в населених пунктах 

громади);

 – творча майстерня «Ангели 

пам’яті» (НД сіл Деревня, Стара 

Скварява, Замочок, Зіболки); 

 – посвята монумента пам’яті Героїв 

Небесної Сотні в селі Стара Скварява. 

З нагоди відзначення 150-річчя від дня наро-

дження Лесі Українки на території громади відбулись 

літературні години «Високе світло імені і слова», 

«Леся Українка – поетична квітка України» (народні 

доми сіл Замочок, Зіболки, Кулява, Мокротин, Ста-

ра Скварява, Туринка); перегляди документального 
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Прощання з колядою
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фільму «Чистий промінь Лесиного слова» (Народ- 
ний дім села В’язова), гра-вікторина для дітей  
«В дитячому крузі» (село Глинськ).

Різноплановою була програма відзначення  
Шевченківських днів:

 – тематичні вечори з нагоди 207-ї 
річниці від дня народження Тараса 
Шевченка (у всіх народних домах 
громади);

 – вільний мікрофон – читання по-
езії Тараса Шевченка (м. Жовква, 
НД сіл Блищиводи, Воля Висоцька, 
Зіболки, Мокротин);

 – літературні години «Наша дума, 
наша пісня не вмре, не загине» (НД 
сіл Глинськ, В’язова, Замочок, Нова 
Скварява, Сопошин).

У закладах культури відбулись літературні годи-
ни до дня народження Ліни Костенко «Я вибрала 
долю собі сама».

У передвеликодній період керівники закладів куль-
тури організовували для молоді акцію «Великодня 
майстерня», де виготовляли писанки, пряники для 
військових і декорації для великоднього кошика.  
У цей період активно організовувалась акція «Вели-
кодній кошик для воїнів АТО», який волонтери від-
везли нашим захисникам. Періодично проводяться 
також неформальні, теплі зустрічі з родинами за-
гиблих учасників АТО. 

До 35-ї річниці Чорнобильської трагедії на те-
риторії громади відбулось чимало різноманітних 
заходів:

 – перегляд фільмів «Чорнобиль», 

«Метелики» (кінотеатр м. Жовква, 
НД сіл Блищиводи, Глинськ, Сопо-
шин, Фійна);

 – вечір-спомин «Дзвін Чорнобиля» 
(Нова Скварява, Стара Скварява, 
Кулява, Крехів, Зіболки, Замочок);

 – екологічний екскурс «Майбутнє 
без Чорнобиля» (Народний дім села 
В’язова).

В населених пунктах громади відбулись заходи до 
Дня пам’яті та примирення, зустрічі з родинами 
загиблих учасників АТО, презентація книги «Україн-
ська повстанська армія» Віктора Ідзя, відзначення 
Дня вишиванки.

Традиційно відбулись святкові програми з нагоди 
Дня Матері: тематичні вечори «Мамо, вічна і коха-
на», майстер-класи з виготовлення квітів з паперу, 
подарунки для мами.

Цьогоріч ми вшановували п’яту річницю від дня 
Грибовицької трагедії, в якій загинув пожежник з 
Жовкви Андрій Вненкевич. 

З нагоди 130-річчя від дня народження Євгена 
Коновальця в Жовкві відбулось урочисте віче та 
спортивні змагання, приурочені до Свята Героїв се-
ред учнів шкіл Жовківської ТГ. 

Користуються популярністю такі новітні свята, як 
День Батька, Свято Родини. Програма відзначен-
ня цьогоріч була різною – від розваг, відеороликів 
для татусів до святкових концертів. 

До 25-ї річниці Конституції України 
відбулись:

 – святковий концерт «Живи та 
міцній, наша Україно»;
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 – круглий стіл «Поговоримо про 

Конституцію»;

 – година правового виховання.

Відбулась низка заходів з нагоди Хрещення 
Київської Русі: історичні години «Запровадження 
християнства Володимиром Великим», перегляди 
документального фільму «Князь Володимир Вели-
кий – Хреститель Руси-України».

 У 2021 році українці відзначали 30-ту річни-
цю Незалежності України. З цієї нагоди в Жовків-
ській громаді впродовж місяця проходили різнопла-
нові атракції:

 – фестиваль української пісні «Музич-
ний ярмарок» в селі В’язова;

 – фестиваль «Фійна- Фест» (село  
Фійна);

 – тематичні вечори «Україну з піснею 
зустрічаймо»; 

 – концерти до Дня Незалежності  
України «Співай моя рідна земля»;

 – V Фестиваль духовної пісні  
«Україна понад усе»;

 – XIII Міжнародний дитячо-юнаць-
кий турнір з футболу пам’яті В. Ков-
цуна у Жовкві;

 – Урочиста академія з нагоди  
30-річчя Незалежності України  
(місто Жовква);

 – святкова хода та церемонія під-
няття Державного прапора України;

 – Львівський районний фестиваль 
«Булава-Fest» у Жовкві.

До Дня пам’яті захисників України в населе-
них пунктах громади відбулись панахиди та участь  
у Всеукраїнській хвилині мовчання. 

До кінця року заплановано ще чимало національ-
но-патріотичних заходів, зокрема до Дня українсько-
го козацтва та захисника України, урочистості з на-
годи проголошення ЗУНР, Дня Гідності та Свободи, 
вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 
рр. та політичних репресій в Україні. 

Наші працівники й надалі вестимуть роботу над 
створенням новітніх і цікавих культурних подій в гро-
маді. Сподіваємось, невдовзі COVID-19 відступить  
і не внесе коректив у наші плани. 

Наталія Полоцька,

завідувачка культурно-освітньої роботи  
та організації дозвілля  

Жовківського міського Народного дому  



ХРОНІКА КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ

2021, № 3-4 (92-93)
культурно-просвітницький вісник

58

СВЯТО ПрикАрПАТСькОгО ТАнцЮ

В
ідповідно до плану роботи Навчально-мето-
дичного центру культури і мистецтв Львівщини 
на 2021 рік, 23 листопада цього року відбувся 

VІ огляд-конкурс хореографічних колективів сіль- 
ської місцевості «Прикарпатські джерела», який покли-
каний сприяти відродженню і розвитку українського 
народного танцю та вдосконаленню майстерності 
аматорських хореографічних колективів.

Огляд-конкурс проводився (онлайн) на базі Нав-
чально-методичного центру культури і мистецтв 
Львівщини. Участь у заході взяли хореографічні 
колективи закладів культури системи Міністерства 
культури України, які змагалися у трьох номінаціях: 
народно-сценічний танець, стилізація народного 
танцю, фольклорний танець. Головна ідея дійства – 
продемонструвати невичерпну силу народного танцю 
задля відродження й подальшого розвитку націо-
нальної української культури. 

Захід відбувся за сприяння управління культу-
ри Львівської обласної державної адміністрації та 
Навчально-методичного центру культури і мистецтв 
Львівщини.

Учасників обласного огляду-конкурсу хореографіч-
них колективів сільської місцевості «Прикарпатські 

джерела» оцінювало журі на чолі з членом правлін-
ня НХСУ, заслуженим працівником культури України 
Харісовим Победою Софійовичем, який засвідчив, 
що виконавський рівень та творчий репертуар ко-
лективів щороку стає цікавішим і фаховішим.

Свято народного танцю розпочав аматорський 
хореографічний колектив «Мальви» ЛДМШ Лопа-
тинської територіальної громади Червоноградського 
району (керівник – Тетяна Літинська).

Танцювальні колективи із Бойківщини та Малого 
Полісся вкотре нагадали про давні витоки народно-
го танцю. Учасники огляду-конкурсу продемонстру-
вали високий рівень виконавської майстерності та 
особливості народного колориту завдяки великим 
зусиллям і непересічному хисту хореографів-поста-
новників, зокрема: Тетяні Літинській, Марії Курп’як, 
Тетяні Пилип’як, Олександрі Кінаш, Любові Мороз, 
Мирославі Кутній, Орисі Попко, Марії Галатяк, Люд-
милі Кобак, Ірині Дувановій, Іванні Ярич, Світлані 
Дьякун та іншим талановитим майстрам танцю.

Маємо сподівання, що обласний огляд-конкурс 
хореографічних колективів сільської місцевості 
«Прикарпатські джерела» і надалі сприятиме збе-
реженню хореографічної автентики та відродженню 
народного танцю.

Хореографічний колектив «Вихиляс» НД с. Липівці (керівник – Марія Соколовська)
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Зразковий аматорський ансамбль народного танцю «Пролісок»  
НД с. Давидів Давидівської ТГ (керівник – Оксана Коваль)
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Володимир Городиський, 
методист хореографічного жанру, 

заслужений артист України

Народний аматорський танцювальний колектив «Водограй» НД с. Гребенів Сколівської ТГ 
(керівник – Олександра Кінаш)
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ЗАгУБленА ШкАрПеТкА 

1. Alex чи Сашко?

У Лондоні знову іде дощ…

 Alex трішки застудився і з роботи повернувся дуже 
виснаженим. Програміст на великій фірмі, а такі не 
хворіють, бо на це немає часу… Переодягнувся, сів 
на диван і п’є чай з малини, а на ногах в’язані вовняні 
шкарпетки – його улюблені, від бабусі з України. За-
мріявся і згадав найрідніше. Бабуся Єва єдина, хто 
у нього залишився з рідних. Їй уже дев’яносто два. 
А от енергії через край, сама собі дає раду: сили 
вистачає і на в’язання шкарпеток, і на картоплю на 
городі. На господарці не сама, має маленьку поміч-
ницю – чорненьку кицю, яка одного дня прийшла на 
подвір’я і, як бабуся її не проганяла, залишилася. 
Бабуся Єва довго не думала і прийняла кицю, на-
звала приблуду Шкарпеткою. Єдине, – хвилювалась 
старенька, що з нею буде, коли вона помре, бо ж 
десятий десяток розміняла…

Постукали у двері і Alex виринув зі спогадів. Ли-
стоноша приніс листа. Швиденько розпакував. А там 
на аркуші в клітинку, вирваному зсередини зошита, 
такий короткий, але надзвичайно дорогий лист: 

«Любий, Сашко! Я так за тобою сумую, вже де-
кілька років тебе не бачила. Ти обіцяв прилетіти  
в гості цього року, і я на тебе чекаю. Нічого не 
хочу чути про важливі проєкти і терміни здачі. Чо-

У попередньому номері журналу «Животоки» ми знайомили вас, шановні читачі,  
з творчими доробками надзвичайно талановитої, всебічно обдарованої людини –  

Ірини Бердаль-Шевчик. Пропонуємо вашій увазі ще одне цікаве оповідання пані Ірини. 

ловікам не гоже забувати про свої обіцянки. А ти ж  
у мене справжній чоловік! Тобі час летіти до рідного 
дому! Я зв’язала тобі нові теплі шкарпетки. Твоя 
бабуся Єва».

Уже декілька місяців Alex щоразу частіше думав 
про бабусю. Він стільки має розповісти їй, але не 
по телефону, не в листах. Він так хоче її обійняти. 
Заглянути в очі, які бачили і голод, і холод, і війну, 
та попри все залишилися добрими та щирими. Йому 
так бракує тепла її рук… На мить захотілося знову 
стати «Сашком».

За декілька днів, оцінивши ситуацію, запрацював-
ся: ні сім’ї, ні часу для себе. Зрозумівши, що тягнути 
далі немає куди, тридцятилітній хлопець купив кви-
ток на перший літак до Львова і з нетерпінням чекав 
зустрічі з рідним селом. Робота в житті не головне, 
до того ж команда справиться і без нього, проєкт 
практично готовий до здачі. 

А в Лондоні знову іде дощ, тільки цього разу теплий.

2. Катерина

Катерина і Михайло познайомилися ще в ліцеї. 
Зналися багато років, одне одному подобалися. 
Певно – кохання. Кіно, театр, подорожі в гори, цікаві 
вихідні. Вони завжди крокували за руку і раділи кож-
ній миті, проведеній разом.
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Прийшов час змінити романтику на сімейне життя. 

Катерина жила у Львові у власній квартирі, батьки 
мали змогу вчасно купити квартиру доні-студентці. 
Одного дня Катерина сказала «Так!» і, порадившись 
з батьками, почала жити разом із Михайлом.

Любилися! Притиралися! Будні – це далеко не про-
сте випробування для молодих людей. Робота все ж 
рятувала. Дівчина не любила сваритися і вчасно 
вміла сказати тепле слово чи змінити тему. 

Катерина була дуже доброю і мудрою дівчиною. 
Михайло – сильний і працьовитий. Здавалося, все 
йде до щасливого кінця, проте почуття згасали. 
Дратували дрібниці. Найбільше Катерину дивувало, 
чому Михайло ніколи не міг вранці знайти шкарпетці 
пару. 

Посварилися… 

Не витримали. 

Катерина здалася. 

Михайло пообіцяв завтра забрати речі і дати їй спокій. 

3. Шкарпетка

Бабуся Єва була втішена, вона дочекалася Сашка. 
Чорна киця бігала поряд і вивчала нового мешканця 
її дому, сподобався – прийняла. 

Говорили до пізньої ночі. Бабуся ділилася історія-
ми-спогадами, Сашко усе записував та розповідав 
про майбутнє. Розглядали в альбомі кожну світлину, 
яка вицвіла від часу. Якось уже світало, але не спа-
лося обом, і бабуся покликала внука: «Маю, внучку, 
два прохання: завжди пам’ятай звідки ти родом; … 
й моя киця, вона тепер і твоя, щоб ти її не загу-
бив!» Сашко кивнув головою, ніжно-ніжно обійняв 
бабусю, поцілував і пішов зустрічати сонце в сад, а 
бабуся на землі зробила вже все, ще раз погладила 
кицю, закрила очі й солодко заснула…

Що робити з кицькою? Перевезти без відповідних 
документів не дозволять, часу на оформлення нема, 
а літак у понеділок. Сашко просив її почекати місяць, 
він владнає справи в Лондоні й повернеться за нею. 
Та від нових господарів Шкарпетка категорично від-
мовлялася і щоразу втікала до хати. А сьогодні за-
лізла в його торбу і цілий день там сиділа, навіть їсти 

не вилазила. Отже, єдиний вихід – полетять разом! 
Але чи йому дозволять?

Завтра у Львові прогнозують дощі, та негодою 
Alex’а не налякаєш. У Лондона та Львова є таки 
щось спільне! 

Alex зі Шкарпеткою у торбі в понеділок вранці 
легко дісталися до Львова. Було ще вільних п’ять 
години і хлопець вирішив згадати студентські роки 
та прогулятися центром міста. Про попередження 
синоптиків забув. Багаж залишив у камері схову, з 
собою взяв лише торбу зі Шкарпеткою. 

А ось і центр. Університет. Такі рідні, проте вже 
зовсім інші вулички Львова. Почав накрапати дощик. 
Забіг до кав’ярні, аби заховатися від дощу і випити 
запашної кави. Торбу поставив на сусіднє крісло. За 
декілька хвилин почалася злива! Одного удару гро-
му вистачило, щоби кицьку «здуло вітром»! Аlex має 
її знайти, він пообіцяв бабусі… Але як? Він не встиг 
навіть побачити, куди вона побігла. «Сотні людей  
і десятки маленьких магазинчиків, хтось таки та 
й бачив кицю. Я її знайду! Час ще є». 

Двогодинний пошук не давав результату. Ніхто 
не бачив киці. Опускалися руки, та літак чекати не 
буде… ще два магазинчики наприкінці вулиці і на-
зад до аеропорту. Першим виявився магазин квітів, 
в іншому продавали шкарпетки. Обидва були відчи-
нені. Коли Alex підійшов ближче, він на мить завмер 
і тихенько, навшпиньки зайшов до магазину, щоби 
не налякати кицю, яка сиділа на колінах у молодої 
дівчини:

 – Доброго дня. Можна забрати свою Шкарпетку? 
Я запізнююсь на літак... Я обіцяв бабусі… – швидко 
торочив хлопець.

Катерина не зовсім розуміла, про що хлопець го-
ворить, напарниця не попереджала про замовлення 
на сьогодні. Єдине подумала: «От щастить мені на 
цікавих покупців…», але ввічливо відповіла: «Ви за-
мовляли шкарпетки? Зараз я перевірю в зошиті за-
мовлень». Коли вставала з крісла, киця вискочила 
на прилавок і Alex почав її ловити. Шкарпетка видер-
лася на найвищу поличку, а хлопець спромігся за-
чепити декілька коробок зі шкарпетками, які почали 
падати. Встиг. Зловив. Але кицьку він так і не дістав. 
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За мить Alex зрозумів, що щось пішло не так. Може, 
це на краще? В голові з’явилася ідея!

Вискочив з магазину. Забіг до квіткового. Купив 
оберемок жоржин. Бабуся так любила жоржини. По-
вернувся. Підійшов до дівчини, яка вже була готова 
викликати поліцію, але коли побачила свої улюблені 
квіти… натиснула відбій. 

 – Прошу мені вибачити за безлад. Мене звати Alex. 
Я не встигаю на літак. А це моя киця Шкарпетка. Я 
маю забрати її до Лондона, але навіть документів на 
неї не маю. Вона нікого не приймає, від усіх втікає. 
Бабусі обіцяв, що не залишу її саму. Як добре, що я 
її знайшов.

 – О, день таки добрий! – посміхнулася Катерина, – 
 але ж вона і від вас утекла. 

 – Так втекла, але то все грім. Вона налякалася. 
Маю визнати, що ви перша після смерті бабусі, кому 
Шкарпетка дозволила себе гладити. Маю до вас 
прохання. Дозвольте Шкарпетці пожити у вас мі- 
сяць. А через місяць я повернусь, зроблю документи 
на неї і заберу. 

Настрій у Катерини був паскудний. Сьогодні зранку 
колишній хлопець таки забрав свої речі, і вона зали-
шилася в квартирі сама. «Залишити в себе кицю?» – 
почула дівчина. «А чому б і ні, навіть якщо госпо-
дар за нею не повернеться…», – подумала Катерина  
і сказала.

 – Я згодна! 

Alex швиденько витягнув гаманець, відрахував 
кошти на харчування чорної втікачки й щиро подя-
кував. Подивився на годинник – час поспішати. Літак 
не чекає. Обмінялися телефонами.

 – Як вас звати, дівчино? – уже в дверях запитав 
Alex.

 – Катерина.

 – Бережіть мою Шкарпетку і до зустрічі через мі-
сяць, Kate.

За ці кілька хвилин Катерина не цілком усвідом-
лювала, звідки на неї впало таке щастя. Але воно 
точно було, бо муркало з верхньої полички зі шкар-
петками.

Alex встиг на літак. Повернувся в Лондон. Вийшов 
на роботу. Але ця зустріч у Львові і бабусині слова 
«Пам’ятай звідки ти родом» все частіше не давала 
йому спокою.

Невдовзі Alex написав Каte, запитав про Шкарпет-
ку. Дівчина дуже полюбила кицю і одразу запропо-
нувала Alex’у залишити її в себе. Щоби той не ви-
трачав гроші на квитки. Здається добре б мало бути 
усім. Але хлопця з кожним днем все більше і більше 
тягнуло до Львова, він хотів ще раз побачити Kate. 
Розмови у вайбері ставали все довшими й цікавіши-
ми. Вони вивчали одне одного і через місяць здава-
лося, що знаються вже не один рік. Тепер у Львові 
Сашка чекала не лише Шкарпетка, а й Катерина. 

Маленька дівчинка Єва міцно тримала тата Сашка 
і маму Катерину за руки, киця висунула з торби свого 
цікавого чорного носика і здавалося, що вуличкою 
маленького села крокує найщасливіша родина у світі! 
Вони приїхали на вихідні до бабусиної хати, де під 
вікнами вже розцвіли найгарніші осінні квіти – жор-
жини.

Львів, жовтень 2018 р.

Ірина Бердаль-Шевчик, 
майстриня народної  

творчості, фотографиня
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лицАр УкрАЇнСькОЇ ідеЇ 
(сценарій просвітницького заходу, присвяченого пам’яті

академіка, доктора філологічних наук, професора,
громадсько-політичного діяча  

Анатолія григоровича Погрібного)

Сцена Народного дому  оформлена національною 
символікою, вишитими рушниками, червоною кали-
ною. На заднику сцени напис: «Бій за українську 
державність триває».

У центрі сцени мультимедійний екран  
із світлиною Анатолія Погрібного, дати  

його життя (1942−2007).

         Музичне оформлення: розповідь супроводжує 
скрипково-інструментальна музика.
      Під час розповіді ведучих на екрані демонстру-
ються світлини основних епізодів життя Анатолія 
Погрібного.

Читець.
За що боролись ми з ляхами?
За що ми різались з ордами?
За що скородили списами
Московські ребра?

Даймо, нарешті, однозначну відповідь на ці запитан-
ня Кобзаря: «... за українську Україну, у якій неущем-
лено почувалися б усі національні меншини, але 
цілковито розкуто, вільно, саме як господарі держа-
ви, як корінний народ, почувалися б українці зі своєю 
мовою, культурою, національною освітою. Нема бо 
нам чого уривати для себе (доки, доки уриватиме-
мо?) того духовного повітря, лише яким і можемо на 
повні груди дихати, – у дарованому нам Богом і при-
родою просторі, час нам улаштувати своє життя так, 
як то бажається українському духові».

Ведучий. Ці слова прозвучали з уст літературознав-
ця, письменника, політичного та громадського діяча 
Анатолія Григоровича Погрібного та були його жит-
тєвим кредо.



СЦЕНАРІЇ

2021, № 3-4 (92-93)
культурно-просвітницький вісник

65
Ведуча. Анатолій Погрібний, за офіційними доку-
ментами, народився в селі Мочалище на Чернігів-
щині 3 січня 1942 року, хоча насправді – у вересні 
1941 року, але ці документи про народження загуби-
лися під час Другої світової війни. Його батько – Гри-
горій Федотович Погрібний загинув на фронті. Сім’я 
дивом вижила, бо на Чернігівщині фашисти масово 
винищували населення, до тла спалюючи села. Під 
час цих каральних заходів люди заховалася в льоху, 
на який зверху впала палаюча балка, тож есесівці 
не помітили, що внизу хтось є. Боже провидіння вбе-
регло їх від звірств окупантів і від оскаженілих полі-
цаїв.

Ведучий. За кілька кілометрів від Мочалищ було 
село Піски, де народився Павло Тичина. Анатолій з 
мамою часто ходили туди по хліб, а вона розповіда-
ла йому про історію села, показувала, де була церк-
ва, яку спалили німці разом із людьми всередині, та 
де хата, в якій жив поет Тичина. Ці розповіді закар-
бувалися в пам’яті Анатолія на все життя.

Ведуча.  У часи повоєнної розрухи мало хто обирав 
гуманітарну професію.
Юнак спершу вступив до Київського хіміко-механіч-
ного технікуму, а після закінчення навчання кілька 
років працював на  заводі «Хімреактив» у Шостці на 
Сумщині. Проте ця праця не була для нього спра-
вою життя. 1964 року Погрібний вивчає українську 
філологію в Київському державному університеті 
імені Шевченка. Для науковців тоді стала доступ-
ною замовчувана раніше література «розстріляного 
відродження», що активно розвивалася у творчості 
молодих авторів, котрі проводили небачені доти 
культурні вечори. Коло наукових зацікавлень Ана-
толія Григоровича було дуже широким. Це був його 
шлях.

Ведучий. З 1966 року працює літературним праців-
ником, далі завідувачем відділу художньої літерату-
ри і мистецтва в газеті «Друг читача». Починаючи з 
1972 року, наукова й педагогічна діяльність Погріб-

ного стала надовго пов’язаною з кафедрою історії 
літератури і журналістики факультету журналістики 
Київського університету, де науковий діяч пройшов 
усіма сходинками зростання – доцент, професор, 
завідувач кафедри. Він був серед тих, хто організо-
вував Товариство української мови (згодом – «Про-
світа»), Народний рух України за перебудову, Кон-
грес української інтелігенції, а також налагоджував 
контакти зі світовим українством.
       Ім’я Анатолія Погрібного добре знане і в ауди-
торіях університетів Заходу. Він – декан і професор 
Українського Вільного Університету в Мюнхені, поці-
нований в колах української еміграції. Визначальним 
є те, що саме на американському континенті (м. Де-
тройт) 1995 р. зусиллями головного редактора «Ук-
раїнських вістей» Сергія Козака окремим виданням 
вийшла праця Анатолія Погрібного «Україна навпа-
ки», що набула широкого розголосу як в Україні, так 
і за її межами.

Ведуча. У 1995 році Анатолій Погрібний балотував-
ся в народні депутати України. Ще коли синьо-жов-
тий прапор був гнаним та майже забороненим, над 
Київрадою він уже замайорів. Депутат уперше де-
мократично обраної Київради Погрібний був серед 
тих, хто боровся за те, щоб підійняти цей прапор. 
Він також координував акції допомоги студентам, які 
на знак протесту голодували на площі Жовтневої 
революції. Анатолій Погрібний був серед реальних 
претендентів на посаду міністра освіти, однак того-
часні владні еліти злякалися його націоналістичного  
запалу та непідкупності. Тому очікуваного місця  
в уряді він не здобув, натомість ученому та громад-
ському активісту запропонували лише крісло першого 
заступника міністра.

Ведучий. Анатолій Григорович не надто прагнув 
займатися політикою, бо усвідомлював, що брак 
повноважень не дозволить йому проводити рішучі 
реформи. Він відмовився від службового авто, діста-
вався на роботу громадським транспортом, як це 
прийнято в багатьох багатих, проте економних єв-
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ропейських країнах. За два роки – із травня 1992 по 
липень 1994 – Погрібний встиг зробити багато важ-
ливих і потрібних справ. Його активна проукраїнська 
позиція та діяльність не залишилися непоміченими. 
Тому невдовзі проти нього у пресі було організовано  
гоніння. «П’ята колона Кремля» розгорнула брехли-
ву кампанію звинувачень у «націоналізмі» та «екс-
тремізмі». Після цього Анатолія Григоровича попро-
сили піти з посади.

Читець. Із «Щоденникових записів» Анатолія  
Погрібного:

 «Мене мучить, весь час мучить, не дає ні на 
мить покою єдине питання – про призначення люди-
ни, про те, для чого вона живе, про те, як дивно вона 
збудована. Чому разом з прекрасним у ній живе 
стільки дріб’язкового, стільки нікчемного? Коли б я 
знав, що буду жити так, як живуть інші – для задо-
волення особистих потреб, без мети, без поривань, 
без бажань, гідних покликання людини, – я б не став 
жити ні хвилини! Ні хвилини!

 Я не претендую на те, щоб моє ім’я з тре-
петом згадували майбутні покоління. Ні! Не претен-
дую! Я хочу лише бути корисним для людей, для 
своєї Батьківщини – України. Я хочу не слави. Я 
хочу діяльності – такої діяльності, щоб серце горіло,  
а душа рвалась все вище і вище... Щоб ця діяльність 
увійшла в історію і в пам’ять народу як велична  
і благородна...»

Ведуча. Повернувшись до активного наукового 
життя, Анатолій Григорович багато працював. Та-
лант, освіченість, зусилля в будівництві України, 
непоступливість в національно-державницьких 
питаннях знайшли своє втілення в багатьох сфе-
рах громадсько-культурного та наукового життя 
України: Голова Всеукраїнського педагогічного 
товариства ім. Григорія Ващенка, член Централь-
ного правління «Просвіти», професор Київсько-
го університету ім. Т. Шевченка,  очільник відділу 

української філології в Інституті українознавства 
при Київському національному університеті ім. Та-
раса Шевченка,  лектор в Інституті журналістики.  

Ведучий. 22 травня 1997 року в український ефір 
Національного радіо вийшла дебютна передача 
професора Погрібного «Якби ми вчились так, як 
треба...». Далі були ще кілька щотижневих випусків. 
Невдовзі з усієї України почали надходити листи, 
адресовані автору. Передача, що  за планом мала 
обсяг кількох випусків, тривала десять років, до са-
мої його смерті. Анатолій Погрібний вже тоді утвер-
джував думку про те, що поняття «національне» та 
«європейське» не суперечать одне одному.  У 2006 
році за серію публіцистичних книжок професор По-
грібний отримав Національну премію України імені 
Тараса Шевченка.

Ведуча. Його слова, як тоді, так і сьогодні звучать 
навдивовижу актуально: «Мусимо будувати Україну 
як європейськи зорієнтовану, соціально зорієнтова-
ну національну державу українського народу, в якій 
має бути добре всім, але у якій мусять неухильно, 
послідовно підтримуватися українські національні 
пріоритети – у політиці, економіці, культурі, мові. Це 
й буде Шевченкова Україна. Це й буде наша Украї-
на. Слава Тарасові Шевченку! Слава Україні!»

Ведучий. Для Анатолія Погрібного найбільш постій-
но наболілим було питання творення нової України, 
виховання нових українців шляхом відродження тра-
дицій і на їхній основі освіти, науки, культури – су-
часних і національних водночас. Для цієї мети було 
зроблено чимало. Він автор понад тисячі статей та 
десятків монографій: «Художній конфлікт і розвиток 
сучасної прози», «Осягнення сутності»,  «Яків Що-
голев», «Олесь Гончар», «Відповідальна перед епо-
хою», «Розмови про наболіле, або Якби ми вчились 
так як треба»,  «Криниці, яким не зміліти», «По зача-
рованому колу століть...», «Поклик дужого чину» та 
багато інших.
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 Ведуча. У 2007 році світ побачили дві останні в його 
творчості книжки: публіцистичний твір «Захочеш  
і будеш» та літературознавчий – «Літературні яви-
ща і з’яви». Проте 2007 рік став фатальним. Вночі 
з 9 на 10 жовтня Анатолія Григоровича Погрібного 
не стало. Тяжка онкологія не дала шансів на життя. 
Україна втратила світлу, багатогранну, небайдужу 
людину.
                У травні 2012 року Всеукраїнське товариство 
«Просвіта» заснувало Премію імені Анатолія Погріб-
ного, яка щороку присуджується за вагомий внесок 
у справу українського національного відродження, 
розвиток української публіцистики, утвердження 
державності, української мови та подвижницьку про-
світницьку діяльність в ім’я України.

Ведучий. Велич його духу, проникливість, глиби-
на думок, працьовитість поєднувалися з надзви-
чайною скромністю. Він однаково був привітним 
і простим у стосунках із колегами-академіками 
і студентами, з міністрами і пересічними україн-
цями, очільниками влади і односельцями. Усі, хто 
його знав, з ким працював, товаришував чи просто 
контактував у тій чи іншій справі,  зізнаються, як 
його не вистачає. Невдовзі Анатолію Григорови-
чу виповнилося б 80 років. Але людина живе доти, 
доки відчувається її присутність і вплив на думки 
та справи живих. Тож доки триває започаткована 
ним справа, і він  продовжує незримо жити посеред нас.

Читець. Пам’ятаймо слова Анатолія Погрібного: 
«Ситуацію, в якій українство сьогодні опинилося, 
слід оцінювати реалістично, а саме: живучи вже ніби 
і в своїй державі, насправді ми усе ще перебуваємо 
в ситуації необхідності бою – бою за цю державу як 
українську, бою за українську мову, українську осві-
ту, українську науку, українську культуру. Програти 
цей бій за Богом дарований привілей бути господа-
рем на власній землі не маємо права».

Ведучий. Нехай ці палкі і влучні слова, які так до-
тичні зараз до нашого сьогодення, назавжди закар-
буються у свідомість кожного українця, щоби ми 
зуміли зберегти і відновити свою національну іден-
тичність так, як до цього із покоління у покоління 

закликали нас великі сини і дочки України. Тільки 
так ми зможемо віддячити їм за нескорені серця, 
невпинну боротьбу та святу віру у наше світле 
майбутнє.
      Анатолій Погрібний належав саме до того ін-
телектуально-патріотичного цвіту української 
нації, хто саме так – Словом і Ділом! – змагав за 
українськість нашої України, допомагав нашій люд-
ності розпрямитись і відчути себе господарем на 
рідній землі.
       Ім’я Анатолія Погрібного як справжнього па-
тріота, який проніс через усе своє життя любов до 
України, немов смолоскип, який продовжує горіти 
і для прийдешніх поколінь, назавжди залишиться 
вписаним в історію українського народу золотими 
літерами.

Читець О ні! Поет – не гладіатор,
               Що бавить натовп цирковий!
               Поет – Пророк. Поет – Новатор
               І вільний мучень життьовий.
                                           (Григорій Чупринка)

 На завершення заходу у записі звучить  
Державний гімн України.

Марта Грицик,
 методистка з питань

етичного та християнського виховання
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лицАр СОлОВ’ЇнОЇ ПіСні 
(сценарій заходу, присвяченого всесвітньо відомому 

українському співаку, лауреату Шевченківської премії, 
герою України Анатолію Солов’яненку)

Захід відбувається у вітальні Народного дому.
Оформлення: вишиті рушники, фотопорт-

рет Анатолія Солов’яненка, мультимедійний 
екран.

Під час розповіді ведучих демонструються 
світлини співака у певні періоди його життєвої та 
творчої діяльності.

Захід супроводжується відеозаписами пі-
сень та арій у виконанні Анатолія Солов’яненка.

Хоровий колектив Народного дому виконує 
пісні з репертуару співака «Стоїть гора високая», 
«Вечір надворі», «Думи мої».

На сцені ведучі. Тихо звучить аудіозапис 
пісні «Дивлюсь я на небо».
Ведучий: 
25 вересня подарувало світові зіркового тенора – 
 Анатолія Солов’яненка. Йому у 2022 році могло б 

виповнитися дев’яносто, проте життя великого спі-
вака обірвалося на шістдесят сьомому році життя. 
Він мав магічну здібність заворожувати публіку своїм 
голосом. На всіх континентах планети український 
соловейко зачаровував, даруючи глядачам і слуха-
чам неймовірну насолоду. 
Концертмейстери Мілану, Нью-Йорка мріяли бачити 
його резидентом саме свого театру, а він тішився з 
родиною на Батьківщині.
 Демонструється документальний 
фільм (Канал «Суспільне око»: «З днем наро-
дження, Маестро» – тривалість 4 хв 56 с).
Ведуча: 

Відео ілюструє, як від шахтарської околиці 
Донецька доля привела Солов’яненка на кращі сві-
тові сцени, яку підтримку отримав віртуоз та які на-
станови залишив українцям. 

Народився Анатолій Борисович Солов’яненко 
в м. Сталіно (нині окупований Донецьк) в родині 
шахтаря. Проте цей неговіркий чоловік умів не лише 
мріяти про високе, а й наполегливо, десятиліттями 
йти до мети… Зокрема, проваливши вступні іспити 
до омріяного співочого вишу, став студентом, а зго-
дом і аспірантом Донецької політехніки. Водночас, 
упродовж десяти років, навчався секретів майстер-
ності в соліста місцевої опери, а Київську консерва-
торію закінчив у 1978 році, лише у 46 років отримав-
ши звання народного артиста СРСР!

Якщо співак вийшов на оперну сцену в 30-
річному віці, то його молодший син, названий на 
честь батька, вже у 21 став режисером, у 23 – режи-
сером-постановником, а в 31 – головним режисером 
Національної опери України, якій батько присвятив 
майже три десятиліття свого життя.
Ведучий:

Музика для Анатолія Солов’яненка була не- 
змінним супутником життя. Унікальним тембром голо-
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су вирізнявся його батько (шахтар із дідів-прадідів), 
який мав драматичний тенор. Проте, коли хлопець 
поділився з ним мріями про кар’єру співака, голо-
ва родини сказав: «Спершу оволодій професією, а 
потім співай». Тож, коли спроба вступити до Ленін-
градської консерваторії провалилася, залишало-
ся дослухатися до батькових слів. Так Анатолій 
Солов’яненко став студентом Донецького політех-
нічного інституту, а співом, який був його улюбленою 
справою, займався в художній самодіяльності.

Після одного з таких студентських концер-
тів вісімнадцятирічний юнак й отримав запрошення 
навчатися професійного співу у провідного соліста 
Донецького театру опери та балету Олександра 
Коробейченка. «Із тебе може щось вийти, але це 
вартуватиме величезної праці», – сказав майстер, 
почувши спів Анатолія. Їхній тандем був унікальний.

Солов’яненко дебютував на сцені Донецької 
опери (роль Герцога в опері Джузеппе Верді «Ріго-
летто»). Коли ж відбувся спектакль на гастролях  
в Іспанії, в одному з видань з’явився матеріал «Шах-
тарський герцог». Цей сценічний образ і став візитів-
кою співака у світі. 
Ведуча: 

Десять років наполегливих занять стали 
прологом до сенсації, яку здійснив співак 1962 року 
на огляді народних талантів у Києві. Фахове жюрі, 
до якого входили видатні українські співаки, зата-
мувавши подих, слухало виступ молодого гірського 
інженера. Він упевнено й професійно виконав тво-
ри зі світового тенорового репертуару, підкоривши 
присутніх манерою виконання, чудовим голосом та 
незрівнянною легкістю володіння верхніми нотами.

Наступного ж дня молодому виконавцеві за-
пропонували спробувати заспівати в опері разом із 
симфонічним оркестром. Того ж вечора Солов’яненко 
став стажером Київського оперного театру. А за 
кілька днів його викликали до Москви на відбірний 
тур молодих вокалістів для поїздки в Італію, де він 
стажувався впродовж року. Анатолій Солов’яненко 
при цьому не визубрював тексти партій. Він доско-
нало володів італійською мовою. Співак наголошу-
вав: «Щоб не забути мову, якщо немає щоденного 
спілкування, нею треба займатися постійно». Тому 
тренування голосу й читання італійської періодики 
та літератури були його щоденними заняттями.
Ведучий: 

У 1967 році Анатолій Солов’яненко був удо-
стоєний звання заслуженого артиста УРСР, а че-
рез вісім років він стає народним артистом СРСР. 

Солов’яненко став першим радянським тенором, 
який отримав запрошення виступати у провідному 
театрі США. 

У 1978, вже три роки будучи народним арти-
стом СРСР, Анатолій Солов’яненко закінчив Київську 
консерваторію. Співак часто гастролював світом.  
В Австралії його називали «владикою» і підкреслю-
вали, що «голос Солов’яненка має магічне забарв-
лення». Він виступав у Новій Зеландії, Бразилії, Ар-
гентині, США, Канаді, Монголії та Японії, Німеччині, 
Бельгії, у Болгарії та на Кубі.
Ведучий: 

Важливе місце в репертуарі Анатолія 
Солов’яненка посідали пісні та романси на слова 
Тараса Шевченка. Співакові були близькими при-
страсна й глибоко людяна поезія Кобзаря, проникну-
та народним мелосом. Тому вражаюче драматично  
й водночас піднесено-лірично звучали в інтерпретації 
Солов’яненка «Огні горять, музика грає» або «Чого 
мені тяжко, чого мені нудно?» Співак переконливо 
відтворював драматургійний задум романсів.

У репертуарі Анатолія Солов’яненка було 
багато українських народних пісень: «Чорнії брови, 
карії очі», «Ніч яка місячна», «Дивлюсь я на небо», 
«Там, де Ятрань круто в’ється», «Повій, вітре, на 
Вкраїну», «Стоїть гора високая» та інші шедеври. 
Співак виконував їх з особливою задушевністю, 
просто й водночас витончено лірично, натхненно, 
що споріднювало його мистецтво з творчістю вели-
ких співаків – Бориса Гмирі, Оксани Петрусенко, Іва-
на Козловського. Його пісні були насичені великим 
почуттям, емоційним трепетом, суголосним з глибо-
кою народною творчістю кобзарів.

«Без знання найкращих зразків фольклору 
неможливо уявити собі музично виховану, освіче-
ну людину... Народна музика завжди була й зали-
шається найбільшим надбанням кожної нації», – під-
креслював тенор. 

На думку багатьох, саме у виконанні народ-
них пісень співак розкривався дуже яскраво та гли-
боко. І в тому, як він впускав у себе ці почуття і як 
умів їх передати слухачеві, мабуть, і криється один 
із головних секретів його успіху. 
Ведуча: 

Анатолій Солов’яненко ніколи не був чле-
ном Комуністичної партії і жодного разу не співав 
комуністичних пісень, проте став народним арти- 
стом СРСР і лауреатом Ленінської премії. У 1980 році 
її присвоїли лише двом безпартійним – Анатолію 
Солов’яненку та Аркадію Райкіну. Проте співак  
передав свою нагороду у Фонд миру. 



СЦЕНАРІЇ

2021, № 3-4 (92-93)
культурно-просвітницький вісник

70
«Я раб свого голосу», – час від часу повторю-

вав він. – «Чому я так часто співаю безоплатно або 
за мізерну платню? Тому, що знаю: на мої концерти 
приходять прості люди, які неспроможні заплатити 
за квиток багато, у них немає таких грошей, але вони 
люблять це мистецтво, і, гадаю, завдячуючи їм, воно 
житиме».

Солов’яненко співав і на стадіонах, пере-
дусім про зоряні українські ночі, його слухали, зата-
мувавши подих, і ніхто не наважувався підспівувати 
великому артистові.
Ведучий: 

Якось, через 28 років після прем’єри  
в Київському театрі опери та балету, Анатолія Бори-
совича викликали в дирекцію на розмову. Після тієї 
бесіди Солов’яненко був змушений написати заяву 
на звільнення. 

«Це звільнення Анатолія з Опери було для 
нього дуже болісним, – згадує вдова співака. – Від 
тієї травми чоловік так i не оговтався. Артист, який 
своєю творчістю прославив Україну, виявився не 
потрібен рідному театру. А він же заради київської 
сцени пожертвував заманливими пропозиціями з 
різних театрів, не емігрував за кордон, хоча йому 
обіцяли фантастичні гонорари».

«Анатолію пропонували прекрасні умови, 
будь-яку квартиру. Тричі Лужков (Ю. Лужков упро-
довж вісімнадцяти років, з 1992 по 2010 роки, був 
мером Москви) запрошував нас переїхати в Москву. 
Але я бачила, як Анатолій весь час шукав привід, 
аби відмовитися. Напевно, він любив свою Батьків-
щину більше, ніж вона любила його. Ми могли виї-
хати і в Італію, прекрасно заробляти, там виходили 
диски Солов’яненка. Але чоловік казав, що його сер-
це назавжди віддане Україні. Розумієте, корінням він 
був тут».
Ведуча: 

Те, що після звільнення з Опери Анатолій 
Борисович не впав у депресію, багато в чому за-
слуга керівництва Національної філармонії України. 
«Адже відлучити артиста від сцени – все одно, що 
перекрити кисень людині, – каже вдова. – Чоловік 
зізнавався, що іноді, прямуючи на концерт у філар-
монію, йшов далі, і тільки пройшовши квартал, ро-
зумів, що ноги несуть в Оперу. (Він не любив, щоб 
його возили в автомобілі, вважав за краще пройтися, 
налаштовуючись на виступ). І його сольні програми 
завжди проходили з аншлагами. Тому, коли чоловік 
раптово помер, ми з синами вирішили, що саме  
в Колонному залі ім. Лисенка відбудеться прощання 
з Анатолієм Борисовичем».

Анатолій Солов’яненко помер 29 липня 1999 
року, не доживши двох місяців до свого 67-річчя. 
Вдова Солов’яненка так згадує його останні дні: 
«Ніщо не пророкувало страшної біди. Чоловік був 
бадьорим і підтягнутим… Ділився враженнями про 
недавні виступи в Канаді та США, розповідав про 
майбутні гастролі до Італії (на 8 серпня у нас вже 
були квитки), про підготовку турне із сольними кон-
цертами містами України».

В останню путь великого тенора проводжа-
ли тисячі людей. Домовину виносили під шалені оп-
лески.

Поховали великого співака в Козині, не-
подалік його заміського будинку. «Йому були чужі 
метушня, помпезність. Нам одразу запропонували 
місце на Байковому кладовищі, але я завжди знала, 
що спокій він знаходив лише на дачі в Козині. Тепер 
Анатолій Борисович лежить під високою сосною,  
у чудовому, спокійному місці», – розповідала дружина 
Анатолія Солов’яненка.
Ведучий: 

Указом Президента України від 3 липня 
2008 року за значний особистий внесок у розви-
ток української культури і мистецтва, вагомі творчі 
здобутки та з нагоди 140-річчя від дня заснування 
Національного академічного театру опери та балету 
України імені Т. Г. Шевченка народному артисту Ук-
раїни Анатолію Борисовичу Солов’яненку посмерт-
но присвоєно звання Героя України. 

Постать Анатолія Солов’яненка унікальна. 
Він чимало зробив для піднесення іміджу україн- 
ської музичної культури у світі. Це був істинний лідер 
свого часу. Співак унікального природного обдару-
вання, яке використовував для того, аби прославля-
ти у світі перш за все українське мистецтво.
Ведуча: 

Людина живе доти, допоки про неї пам’ятають. 
Анатолій Борисович живе і житиме в наших серцях. 
Його любов до України квітне в його піснях, надихає 
нас і допомагає світові зрозуміти всю красу рідної 
України, талант і нездоланну силу її волелюбного 
співучого народу.

Рекомендуємо переглянути художній 
фільм про Анатолія Солов’яненка «Прелюдія 
долі».
https://www.youtube.com/watch?v=ZTn-AVKbMK4

Наталія Ярка,
методистка по роботі з молоддю, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами



СЦЕНАРІЇ

2021, № 3-4 (92-93)
культурно-просвітницький вісник

71

ВАСиль СліПАк.  
Від СПіВУ – дО ЗБрОЇ 

(сценарій вечора-розповіді, присвяченого  
воїну-добровольцю, герою України   

Василю Ярославовичу Сліпаку)

        На сцені Народного дому державна символіка, 
мультимедійний екран, на якому портрет Василя 
Сліпака, дати його життя (1974−2016).

        Під час розповіді ведучих на екрані демон-
струються світлини та уривки з документаль-

ного фільму Леоніда Кантера «Міф» (https://www.
youtube.com/watch?v=6MiB3ESdz1M).

        На сцені ведучі.

Ведуча. Василь Сліпак – перший доброволець, який 
став Героєм України. Всесвітньо відомий оперний 
співак. Його, на жаль, вже немає серед нас.  Однак 
своїм життям і смертю він став зразком громадянина 
та патріота. Його справи, вчинки і принципи заслуго-
вують на те, аби ми пам’ятали його ім’я.

Ведучий. Василь Сліпак народився 20 грудня 1974 р. 
у Львові в сім’ї Ярослава та Надії Сліпаків.  Унікаль-
ний голос хлопець успадкував від діда Василя, на 
честь якого батьки назвали молодшого сина. Жив  
у звичайній п’ятиповерхівці на вулиці Василя Симо-
ненка.
 Співуча вдача прокинулась у хлопчика  
в шестирічному віці, коли на сільському весіллі ма-
лий зірвав аплодисменти, заспівавши пісню «Тиша 
навкруги» із репертуару тріо Мареничів. Захоплення 
хлопчика вокалом підтримав старший брат Орест, 
який відвів третьокласника до Львівської державної 
академічної чоловічої хорової капели «Дударик». 
Невдовзі підліток із рідкісним голосом (контратенор) 
став солістом капели.

Ведуча. Другим батьком для Василя Сліпака став 
хоровий диригент Микола Лукич Кацал (1940–2016), 
стараннями якого у 1989 р. було у Львові започат-
ковано першу українську державну хорову школу. 
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Мудрий учитель з року в рік розвивав музичний смак 
і професійну підготовку майбутнього оперного спі-
вака. Як соліст Львівської національної академічної 
чоловічої хорової капели «Дударик» Василь Сліпак 
побачив світ і набув колосального досвіду, виступа-
ючи у найпрестижніших концертних залах планети.

Ведучий. Національна опера України імені Тараса 
Шевченка, Національна філармонія України, Націо-
нальний Палац мистецтв «Україна», Карнеґі-Хол 
(Нью-Йорк, США), собор Паризької Богоматері (Па-
риж, Франція), зал «Уест Едмонтон Молл» (Едмон-
тон, Канада), «Ванкувер Ейр Плейс» (Ванкувер, Ка-
нада), Варшавська філармонія (Польща), Домський 
собор (Латвія, Рига), а також провідні майданчики 
Австрії, Італії, Ватикану, Бельгії, Нідерландів, Швей-
царії, Угорщини, Словаччини, Литви, Естонії, Біло-
русі, Грузії, Молдови.  

   На екрані демонструється Арія Ме-
фістофеля у виконанні Василя Сліпака (ві-
део з каналу YouTube https://www.youtube.com/
watch?v=E9iGbQKtFmE).

Ведуча. До Франції Василь Сліпак вперше потрапив 
у 1994 році. Він взяв участь у вокальному конкурсі  
в м. Клермон-Ферран і став його лауреатом. Після пе-
ремоги Василь два роки виступав у Франції, а 1996 р. 
отримав запрошення від паризької «Opera de la 
Bastille» стати постійним солістом. Василь Сліпак 
здобув світове ім’я, став одним із найвідоміших ба-
ритонів, був удостоєний безлічі вокальних нагород. 
За арію «Тореадор» отримав нагороду за «Краще 
чоловіче виконання» на Міжнародному фестивалі 
оперних виконавців, що проходив у Армеле.   

Ведучий. У Франції Василь познайомився та швид-
ко зблизився з українською громадою, яку тоді  
в Парижі очолювала Наталія Пастернак (1965–2016), 
активно долучався до діяльності Українського цент-
ру. Василь Сліпак був людиною доброзичливою  
й гостинною – в його будинку під Парижем часто го-
стювали не лише українці, а й відомі зірки Голлівуда. 
Його харизматичність приваблювала людей. Він міг 
вільно спілкуватися сімома мовами.

Ведуча. До початку українсько-російської війни на 
Донбасі Василь Сліпак майже два десятиліття про-
жив у Парижі. Він співав не лише разом із Паризькою 
оперою, а й робив сольну кар’єру. На світових сце-
нах виконував окрім класичних творів ще й україн-
ські народні пісні. Існує небагато людей, які стількиФ 
зробили для популяризації української пісні у світі, 
скільки зробив Василь Сліпак.

     На екрані демонструється  у виконанні Ва-
силя Сліпака українська народна пісня «Пливе 
човен» (з каналу YouTube https://www.youtube.com/
watch?v=drJZZU32H5M).

Ведучий. Коли розпочалася російська агресія на 
сході, Василь брав участь в багатьох масових акціях 
у Парижі на підтримку України та української армії, 
заснував волонтерську організацію «Українське 
братство», яка і нині передає гуманітарну допомогу 
на передову та сім’ям загиблих.
         Він бачив, як розвивається політична ситуа-
ція, якою складною вона стає. Тому й вирішив їхати 
на фронт. Займався волонтерством, двічі по місяцю 
приїжджав добровольцем на Донбас. Втретє плану-
вав воювати пів року. Не склалось… Всі його фран-
цузькі друзі намагалися зупинити – але марно. Це 
було його рішення, а він був людиною слова і зали-
шався непохитним до кінця. При цьому він завжди 
був співаком.

Ведуча. Неможливо спинити того, хто хоче захисти-
ти Батьківщину. Він і співав, і воював. Василь обрав 
позивний «Міф» – скорочене від Мефістофеля, його 
улюбленої арії з опери Фауст. Для багатьох він став 
«голосом війни», але, за словами самого Василя, 
співав останнім часом він набагато рідше, ніж стріляв.

Ведучий. За спогадами друзів Василя Сліпака,  
9 травня 2015 року він виступив із прощальним 
концертом у Парижі, а 10 травня поїхав в Україну. 
Воював у Пісках в районі Донецького аеропорту. 
Брав участь в боях за Авдіївку у складі 1-ї окремої 
штурмової роти 7-го окремого батальйону Добро-
вольчого українського корпусу. Повернувся поране-
ним. Удруге вирушив на фронт у вересні того ж року,  
у Водяне, на лінію зіткнення. У жовтні повернувся до 
Парижа. Перебуваючи на передовій, перекладав 
французькою мовою сценарій українського фільму 
«Ми воїни».
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Ведучий. На запитання журналістів, як вдалося 
так швидко освоїти військову справу, співак сказав: 
«Я раніше не служив. Навчався у виші, де не було 
навіть військової кафедри. Але всьому навчився на 
місці. До умов звик швидко. Єдине, до чого звикнути 
неможливо, – це до втрат…»

      (Під час виголошування тексту у запису 
фоном звучить «Пливе кача...» у виконанні Пік-
кардійської терції).

         На світанку 29 червня 2016 року в бою біля 
селища Луганське співак-боєць загинув від пострілу 
снайпера, провоювавши на фронті півтора тижня.

Ведучий. Поховали Василя на його батьківщині  
у Львові, на Личаківському цвинтарі, на полі почесних 
поховань, де спочивають десятки загиблих на Дон-
басі українців. Його смерть приголомшила не лише 
тих, хто знав співака, а й багатьох людей в Україні та 
світі. Змусила замислитись багатьох, чому таланови-
тий співак з успішною кар’єрою в мистецькому світі, 
живучи в Парижі й виступаючи на світових сценах, 
узяв до рук зброю і пішов захищати Україну. Але для 
тих, хто його знав, відповідь була очевидною…

Ведуча. В одному з останніх інтерв’ю Василь Слі-
пак сказав: «Уся кров, що сьогодні проливається за 
Україну, не повинна зупинити або увергнути в де-
пресію. Вона повинна дати імпульс для подальшої 
боротьби».
Співак з Брюсселя Поль Манандіз уже п’ять років 
живе в Україні й захоплюється не лише українською 
культурною спадщиною, а й героями. На музичному 
ютуб-каналі MVUA він опублікував запис народної 
пісні «Місяць на небі». Композицію музикант при-
святив всесвітньо відомому українському оперному 
співаку Василеві Сліпаку.

   На екрані демонструється  виступ 
Поля Манандіза – пісня «Місяць на небі»  
(з каналу YouTube https://www.youtube.com/
watch?v=HLEYamnXJ7Y).

Ведучий. Указом Президента України від 20 лютого 
2017 р., «за виняткову мужність і героїзм, виявлені  
у захисті державного суверенітету та територіальної 
цілісності України, самовіддане служіння Україн- 
ському народові», Василю Сліпаку, першому в історії 
України добровольцю, було присвоєно звання «Ге-
рой України» (посмертно).

Ведуча. 21 червня 2021 року Національний банк Ук-
раїни ввів в обіг пам’ятну монету «Василь Сліпак». 
Монета номіналом 2 гривні продовжує серію «Видат-
ні особистості України» й присвячена Герою Украї-
ни, кавалеру орденів «Золота Зірка», «За мужність» 
І ступеня, волонтеру, учаснику бойових дій на сході 
України, воїну-добровольцю – Василеві Сліпаку.

Ведучий. У Києві на розі Андріївського узвозу  
й вулиці Боричів Тік створено Культурно-мистецький 
сквер імені Василя Сліпака. Тепер це місце культур-
но-мистецького відпочинку киян і гостей столиці, де 
свої найкращі твори презентують українські музикан-
ти. Його іменем названо також вулицю у Тернополі, 
сквери у Львові, Калуші, Кам’янці-Подільському.

Ведуча.  До Дня Збройних сил України був створе-
ний «Марш Нової Армії». Слова Маршу – це видо-
змінений твір «Зродились ми великої години» Олеся 
Бабія, який колись був маршем Організації україн-
ських націоналістів і присвячений усім героїчним хлоп-
цям та дівчатам, які зараз здобувають на фронті 
нашу перемогу, та вшануванню пам’яті загиблих 
воїнів – воїнів-героїв нашого часу, які віддали життя 
за рідну землю, свою Батьківщину. Саме таким був 
Василь Ярославович Сліпак.  
Слава Україні! Героям Слава! 

 На екрані демонструється відео «Марш 
Нової Армії» у виконанні Олега Скрипки та гур-
ту «ВВ» (з каналу YouTube https://www.youtube.
com/watch?v=RgdANpB9PnY&t=78s).

Марта Грицик, 
методистка з питань 

етичного та християнського виховання
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дУхОВнА СилА УкрАЇнСькОЇ ПіСні 
(сценарій літературно-музичного заходу)

У фойє Народного дому розгорнута виставка 
виробів ужиткового мистецтва, музичних інстру-
ментів. На стінах – портрети визначних україн-
ських композиторів, співаків. Сцена оформлена му- 
зичними атрибутами (камертон, фрагмент нот-
ного стану). На мультимедійному екрані висвітлю-
ються епізоди подій відповідно до тексту ведучих. 
 У заході беруть участь двоє ведучих в ук-
раїнських народних строях, два читці та учасники 
самодіяльного хорового колективу.
Читець 1: 

Кожна пісня моя – 
Віку мого день,
Протерпів її я,
Не зложив лишень.
Кожна стрічка її –
Мізку мого часть,
Думи – нерви мої,
Звуки – серця страсть.

Читець 2:
 Пісне, моя ти сердечна дружино,
Серця відрадо в дні горя і сліз.
З хати вітця, як єдинеє вино,
К тобі любов у життя я приніс.
Тямлю як нині: малим ще хлопчиною

В мамині пісні заслухувавсь я;

Пісні ті стали красою єдиною

Бідного мого, тяжкого життя.

 Звучить українська народна пісня в оброб-
ці Станіслава Людкевича «Ой співаночки мої».
 Ведучий: Є на світі скарби прадавні, які 
мертвими лежать у землі, і лише випадок інколи по-
вертає їх людству. А є скарби живі, вічні, неперехід-
ні, які ідуть поруч з нами впродовж життя, огортаючи 
душу своїм чаром, дивуючи нас своєю животворною 
силою. До таких скарбів належить українська народ-
на пісня.
 Ведуча: Час затемнює в пам’яті багато подій, 
стираються імена, а пісня, що з-поміж мистецьких 
надбань – чи не найдивовижніша, і є засобом вихов-
ної діяльності, звеличення. Звичайно, йдеться не 
про пісні-одноденки, а про високохудожні в словах  
і музиці твори – пісні на всі часи.
 Ведучий: Її дивна, чарівна, зворушлива 
сила, незвичайна природна чистота, суворість та 
ніжність, своєрідна проста і всесильна краса завжди 
надихала й живила творчі генії письменників, компо-
зиторів, художників, мислителів, ставала часточкою  
величезного й багатого мистецького доробку народу – 
 невмирущого колективного поета і композитора.
Коли Бог визначає мету, Він призначає і засоби для 
її досягнення.
 Ведуча: У пісні – краса рідної природи і ді-
вочої вроди, лицарська мужність, володарів сила, 
материнська вірність, вікова мудрість, усміх доброї, 
приязної, щирої, щедрої української душі. Людина, 
яка співає, не вчинить злочину, не обдурить, не 
вкраде, не терпітиме несправедливості, не відверне 
очей від правди, навіть тоді, коли вона буває гіркою.
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 Ведучий: Неможливо переоцінити значення 
народної пісні. Невіддільна від життя, задушевна, 
розлога, як усе геніальне – проста.
 Ведуча: У пісні відтворено величне, трагіч-
не й героїчне минуле України, наш нелегкий, але об-
надійливий час, невмируща віра в день прийдешній. 
У ній – любов, ненависть, горе, гнів і ніжність. 
 Ведучий: На зламі історичних періодів піс-
ня відігравала важливу роль. Можливо, що саме 
пісня допомагала нам пережити лихоліття, подо-
лати бурхливі історичні обставини, крокувати до про-
стору Свободи, державотворення з національними  
й загальнолюдськими цінностями.
У виконанні хорового колективу звучить ук-
раїнська народна пісня авторського походжен-
ня «Гей у лузі червона калина».
 Ведуча: Любимо і оберігаємо народну піс-
ню. Вона супроводжує своїх творців і носіїв, як про 
це образно написав великий український письмен-
ник, знавець усної народної творчості Михайло 
Опанасович Стельмах, «від колиски і до могили, 
бо нема такої значної події в житті народу, нема 
такого людського почуття, яке б не озвалося  
в українській пісні чи ніжністю струни, чи рокотом 
грому».
 Ведучий: У народних піснях вилилася мину-
ла доля, справжній характер України. Ми сприймає-
мо їх як живих свідків далекого і тривожного, гіркого 
життя наших предків.
 Якщо справедливе твердження, що в пісні 
душа народу, а сам народ такий, як його пісня, то 
маємо всі підстави називатися народом великим  
і славним.

Звучить пісня «Чуєш, брате мій» (муз. К. Сте-
ценка, сл. Б. Лепкого).

 Ведуча: Пісня така ж давня, як і мова, і (за 
визначенням українського мовознавця Олександра 
Потебні) є виявом колективної творчості, витвором 
багатьох поколінь у процесі їхнього спілкування  
в усіх галузях суспільної діяльності.

 Мова і пісня – це найцінніші здобутки твор-
чого генія українського народу. Вони нероздільні  
й становлять основу національної самобутності.

 Ведучий: Пісня – найдавніше надбання ма-
теріальної і духовної творчості багатьох поколінь, 
навіть усієї цивілізації.

 Ще Конфуцій писав: «Коли хочете знати, як 
країна розвивається, які у неї погляди на мораль, – 
прислухайтесь до її пісні».

 А геніальний Шіллер зауважив:
«Де співають, там лишайся жити:
Лихі люди не мають пісень».
Звучить в’язанка українських народних  

пісень. 
 На сцену виходять читці й зачитують ви-

словлювання видатних людей про значення пісні.
 Читець 1: «Хто любить свій народ, хто лю-

бить свою рідну мову, той любить, шанує й береже 
рідну пісню. Пісня – це душа народу, пісня – це щира 
розмова зі своїм серцем, і тому-то рідна пісня така 
мила нашому серцю та нашій душі...» (Іван Огієнко)

 Читець 2: «Зайва річ говорити про важність 
і вартість українських народних пісень. І серед су-
спільності, і в науці вони мають вироблену славу. 
Се одно з найцінніших національних надбань і один з 
предметів оправданої нашої гордості». (Іван Франко)

 Читець 1: «Бувають щасливо обдаровані 
натури і бувають так само обдаровані народи. Я 
бачив такий народ, народ-музикант – це українці. 
Про них можна сказати, що їх скрізь супроводить  
музика». (Петро Ілліч Чайковський)

 Читець 2: «Пісня для України – все: і поезія, 
і історія, і батьківська могила». (Микола Гоголь)

 Читець 1: «Українська пісня! Хто не був зача-
рований нею, хто не згадує її як своє чисте, прозоре 
дитинство, свою горду юність, своє бажання бути кра- 
сивим і ніжним, сильним і хоробрим?..» (Олександр 
Довженко)

 Читець 2: «Я вважаю, що вищою за пісню 
може бути тільки молитва, і дякую долі за дарова-
не нею щастя бути причетним до творення цього  
неповторного дива. Буду щасливим, якщо мої думки  
і почуття, перелиті в пісенне слово, озвуться в люд-
ських серцях щирою любов’ю до отчого краю і всьо-
го на землі прекрасного». (Микола Луців)
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 Ведуча: Ці висловлювання про українську 

пісню стверджують, яке велике значення і місце зай-
мають в житті кожного народу мова й пісня. Без них 
неможливий розвиток духовної культури будь-якої 
нації. Адже втрачену або вбиту мову й пісню народ 
уже ніколи не зможе створити заново.

 У виконанні хорового колективу  
звучить українська народна пісня «Цвіте терен».

 Ведучий: Незаперечним є те, що в пісні на-
род поетично розповідає про свою історію, славне 
минуле, відтворює і закріплює в пам’яті етапи свого 
розвитку від найдавніших часів до сьогодення. «Я не 
умію читати й писати, тому, щоб не забути зовсім 
історію, я склав із неї пісню». Так говорив грецький 
народний музика, так міг би сказати і кожний кобзар 
України. 

 Супроводжуючи історію народу, пісня стала 
часткою духовної історії нації, своєрідним докумен-
том її творчої зрілості.

 Звучить пісня «Дивлюсь я на небо, 
та й думку гадаю» (муз. Л. Александрової,  
сл. М. Петренка).

 Читець 1: З часів раннього християнства 
молитва і праця наших предків були щедро пере-
плетені натхненним щирим співом.

 З біблійних часів для прославлення Творця 
людина докладала свої таланти у поетичному слові, 
музиці, співі, щоби висловити піднесення душі до 
Господа, Вічної Істини.

 Пісні – свідчення релігійних почуттів наших 
предків, зокрема церковні пісні – це свічадо христи-
янської душі, образ прохання, подяки й Прослави. 
У текстах Старого Завіту написано про царя Давида 
як про «любого співця Ізраїля» (2 Сам. 23.1). «Спі-
вець» звертається до Бога, висловлюючи особистий 
і вселюдський біль, гнів, а також вдячність, радість, 
захоплення. «Співайте Господеві, благословіть Його 
ім’я», – закликає цар вибраний народ.

 Читець 2: Про Книгу Псалмів отець Церк-
ви Святий Василій Великий написав: «Чого тільки 
не знайдеш у них! Прояв могутности, досконалість 
справедливости, поважність поміркованости, пов-
нота мудрости, шлях до покути, міра терплячости, 
одне слово – уся повнота блага!» (Гомілія на Пс. 1).

 Святий Августин про свої переживання ви-
словив: «…я плакав, зворушений до глибини душі, 
чуючи гимни і пісні, співані у Твоїй Церкві, Боже» 
(«Сповідь», ІХ.6).

 Апостол Павло, навчаючи християн збері-
гати «слово Христове», закликав їх співати «Богові 
з подякою від свого серця псалми, гимни їх духовні 
пісні» (Кол. 3.16).

 Надаючи великого значення церковному 
співу, митрополит Андрей Шептицький вважав його 
«…високим мистецьким діланням єства чолові-
ка…, яке підносить ум і серце до якоїсь краси, що 
в мистецькій глибині є наче образом духовної, над-
природної і вічної краси».

 У декреті Собору 1941 року «Про церковний 
спів» слуга Божий Андрей писав: «…церковні співи – 
це одна з многих форм, в яких можемо слабими 
своїми силами причинятися до того, щоби «славило-
ся Ім’я Всевишнього Бога нашого небесного Отця».

 Звучать українські духовні пісні «Через 
поле України ішла Божа Мати» (сл. В. Шиптура) 
та «Ти моя Мати, Царице Небесная».

 Ведуча: Пісні – найпоширеніший і найба-
гатший вид усної народної творчості. Зароджува-
лися вони, як і всі види фольклору, протягом віків 
внаслідок творчої праці окремих творців. Почат-
ково складені окремими обдарованими людьми, 
поширюючись, вони доповнювалися, змінювалися, 
вдосконалювалися численними виконавцями. Ім’я ж 
першого автора часто забувалося. Передаючись 
із покоління в покоління, зазнаючи майстерного 
шліфування впродовж віків, більшість з них ставала 
взірцем художньої довершеності. Лише деякі імена 
творців пісень зберегла для нас історія.

 Ведучий: Шкода, що нам невідомо, коли 
народжувалися наші пісенні перлини. Лише деякі, 
пов’язані з певними іменами та історичними подія-
ми, можна більш-менш точно датувати. А кален-
дарні, обрядові й особливо ті, що розповідають про 
життя звірів, птахів, рослин, сягають, напевно, своїм 
корінням у часи Київської Русі або й ще глибше –  
у сиву праслов’янську давнину.
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 Звучить українська народна пісня «Ой  

у гаю при Дунаю».

 Ведуча: Пісня – феноменальне свідчення 
людського духу. А українська пісня – неповторне  
й незрівнянне диво у світовій музичній культурі. Це 
живе мистецтво, найблагородніша частка людської 
діяльності. Тому українці деякі пісні співають майже 
з такою ж побожністю, як віруючі читають молитви. 

 Ведучий: Чим же можна пояснити такий ви-
сокий розвиток пісенно-музичної культури в Україні? 
Чи тільки схильністю до поетичної, мистецької твор-
чості? Напевно, важко витлумачити це винятковим 
природним талантом народу. Яким би не був та- 
лант, природні здібності, проте коли їх не розвивати – 
великих творчих результатів не буде. 

 Український народ завжди тремтливо пле-
кав свою пісенно-музичну культуру й виховував  
у своєму середовищі співаків, поетів, композиторів, 
звертаючи особливу увагу на зміст пісень. Тому 
тексти пісенних творів шліфувалися ретельно. Пі-
сенне слово України вивчалося глибше, ніж музика, 
мелодія.

 Звучить українська народна пісня 
«Стоїть гора високая» (муз. М. Лисенка,  
сл. Л. Глібова).

 Ведуча: У справі піднесення музичної осві-
ти в Україні велику роль відіграли львівська, луць-
ка, київська, віденська, могилівська та інші братські 
школи. Випускники цих шкіл розходилися по селах, 
хуторах, найвіддаленіших куточках рідного краю  
й навчали там у сільських церковних хорах своїх од-
носельців музичної грамоти, несли міську музику, 
пісню.

 Варто наголосити, що й козацтво навчалося 
музики та хорового співу. Наприкінці ХVІІ ст. на Січі 
була відкрита школа співу, в якій постійно навчали-
ся тридцять учнів, водночас існувало ще й два хори: 
один – для старших, а один – для молодших козаків.

 Ведучий: На Січі так любили високо-
мистецький спів, що не приймали до своєї Церкви 
священника, якщо він не вмів співати і не міг навчати 

цього мистецтва інших. Тому не дивно, що в їхньому 
середовищі створені такі досконалі думи, історичні 
пісні, балади, що козаки поруч із шаблею возили 
кобзу-бандуру.

 Звучать думи під супровід бандури.

 Ведуча: Розвиток фольклору в історії ук-
раїнської культури підтримувався прогресивними 
колами нації. Це сприяло зміцненню культу пісні  
в середовищі широких народних мас. І як би не скла-
далася доля народу, в якому становищі він не пере-
бував: чи зневажали його завойовники і з погордою 
дивилися на здобутки творчості, чи виявляли заці-
кавлення, – народна поезія, пісня були святинею, 
від якої ніхто не міг відгородити, навіть забороною, 
застосовувати у суспільному житті рідну мову та пісню.

 Ведучий: Ми навіть приблизно не знає-
мо, скільки пісень створив наш народ за всю свою 
історію. Називають різні цифри, найменша з них – 
триста тисяч. 

 Нині вже зібрано близько двадцять тисяч ук-
раїнських пісень з мелодіями, що ж до текстів без 
мелодій – то їх відомо значно більше. 

 Пісні плекав народ з великою любов’ю, і це 
має свої добрі наслідки. Такі великі творчі здобутки 
народу визнав світ, належно оцінив і засвідчив до 
них своє шанування.

 Ведуча: Проникаючи в культуру і побут ін-
ших народів, українська пісня не лише залишала їм 
часточку свого багатства і краси, а й сприяла при-
множенню добрих почуттів і до самого творця тієї 
пісні – для багатьох, можливо, й мало чи зовсім неві-
домого та незбагненного народу.

 Ведучий: Пісенність нації, її духовну ауру 
підтримували, дарували людям, поширювали на 
сценах світу вже покійні сестри Байко, Квітка-Цісик, 
Раїса Кириченко, Діана Петриненко, Лариса Оста-
пенко, Євгенія Мірошниченко, Анатолій Мокренко, 
Володимир Івасюк, Микола Кондратюк, Ігор Білозір, 
Микола Мозговий, Назарій Яремчук, Дмитро Гнатюк, 
Іван Мацялко, Василь Сліпак, Андрій Кузьменко 
(Скрябін) та багато-багато інших.
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 Ведуча: Народні пісні становлять багатий 

творчий доробок у творчості Тараса Петриненка, 
Василя Зінкевича, Ігоря Богдана, Надії Шестак, Марії 
Шалайкевич, Оксани Білозір, сестер Тельнюк, Ольги 
Богомолець, Івана Поповича, братів Миколи та Ана-
толія Гнатюків, Олександра Мороза, Тараса Чубая, 
тріо Мареничів, квартетів «Явір» та«Гетьман», гур-
тів «Піккардійська терція» та «Океан Ельзи», а також 
його лідера Святослава Вакарчука, тріо священ-
ників «Новий час», капели бандуристів «Карпати» 
Українського товариства сліпих (УТОС), всесвітньо 
відомої диригентки Оксани Линів та ін. Для України 
вони уособлення української душі, вільності духу, 
вірності батьківським традиціям, спрямованості  
в майбутнє.

 Ведучий: Повернути й зберегти народну 
пісню для народу – в сьогоденні наше важливе істо-
ричне покликання і завдання. 

 Пам’ятаймо, що «велика справа потребує 
великого серця». 

 Пам’ятаймо, що улюбленими учнями історії 
є ті, хто її творить, і вони стають героями історії! 

 Пам’ятаймо, що лише в Незалежній дер-
жаві не повториться трагічна історія Батьківщини. 
Пам’ятаймо, що ми отримали Незалежність, проте 
ще не отримали Україну!

 Іван Франко заповів: «Галичино, думай о 
собі сама!»Тож намагаймося, щоб пісні народні 
стали необхідними, актуальними, увійшли в записи 
аудіодисків, нотних пісенників, частіше звучали на 
радіо, телебаченні, в соціальних мережах.

 Ведуча: Українці – співучий народ. Здобува-
ти й утверджувати державну незалежність України 
в усі історичні періоди допомагали не лише люди, 
а й пісні: козацькі, повстанські, стрілецькі, народні, 
новітні естрадні, безсмертні – гімн-молитва «Ще не 
вмерла Україна», «Ой у лузі червона калина», «За 
Україну, за її Волю, за честь і Славу, за народ!»

 Ведучий: Нас не зупинить агресія північ-
ного сусіда. Ми працюємо і співаємо в період, коли  
неймовірно важко. Українська пісня не дає бути  
самотнім – ні людині, ні народу.

Там, де пісня, – лине мова.

Лине мова – є народ!

 У викликах, які ставить життя, пісні підтриму-
вали, об’єднували патріотів, небайдужих людей на 
мітингах і майданах, лунають вони в зоні АТО, на 
блокпостах, полігонах, у військових частинах.

 Ведуча: Пісня відігравала важливу історич-
ну роль в уже далеких 1991, 2004, 2014 роках, підій-
мала, згуртовувала, налаштовувала український на-
род на патріотичний порив і національну єдність. 

 Звучить українська пісня «Не спи, моя  
рідна земля».

(музика і слова С. Фоменка).

Читець 1:

Народе мій!

Пісні твої дивують здавна світ,

І душу всіх бентежить «Заповіт».

Чому ж сини твої, пригожі і здорові,

Цураються пісень своїх і мови.

Читець 2: 

Пошли нам, Боже, духа того й сили,

Щоб діти Україну, як себе, любили!

Майбутність наша! Ждем тебе, як весну,

Ти збережи нам мову і пісні чудесні!

Хор виконує Гімн-молитву за Україну  
«Боже великий, єдиний»

(муз. М. Лисенка, сл. О. Кониського).

Марта Грицик, 
методистка з питань 

етичного та християнського виховання
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«дОМіВкА ВрЯТОВАних  
ТВАрин» У льВОВі

М
и уже знайомили читача з маловідомими фак-
тами з історії однієї із перлин Львова – Регіо-
нального ландшафтного парку «Знесіння».

Помандруймо ще раз стежинами парку й опинимось 
у чудовій місцині, де цікаво буде усім – і дорослим,  
і особливо діткам. А це «Домівка врятованих тварин».

Дістатися сюди доволі просто пішки з центру Льво-
ва. Від Порохової вежі на вулиці Підвальній прямуємо 
через скейт-парк і парк «Високий Замок» до початку 
вулиці Опришківської. Переходимо через дорогу до 
вказівника з мапою парку «Знесіння» і прямуємо далі 
стежкою, крізь дерев’яну браму, до Інформаційного 
центру парку на вулиці Довбуша, 24. Саме тут і розта-
шована «Домівка врятованих тварин».

«Домівка» виникла у червні 2018 року. Все почалося 
з коня Орлика і двох кіз. Невдовзі кількість врятованих 

тварин збільшувалася. Зараз тут знаходиться більше 
сотні тварин – це і вовки, і лисиці, і єнотовидні собаки, 
звичайні собачки і коти, чимало птахів, фретки, кролики 
та багато інших цікавих тваринок.

Із 1 січня 2019 року «Домівка» офіційно працює як зоо-
логічний відділ РЛП «Знесіння». Міська влада Львова 
виділила цьогоріч 100 тис. грн на харчування тварин, 
обіцяють надати кошти на 14 нових вольєрів та опла-
ту ветеринарних послуг. Зараз усі вольєри працівники 
«Домівки» будують власноруч з матеріалів, придбаних 
за волонтерські кошти.

На базі зоологічного відділу працює п’ятеро осіб – 
троє хлопців і двоє дівчат, які щодня годують тварин  
і прибирають вольєри. На вихідних або після роботи  
у «Домівку» приходять волонтери, які допомагають 
доглядати за «місцевими мешканцями».

Справжній фурор викликало прибуття у «Домівку» 
пари вовків – брата з сестрою, яких врятували із Жито-
мирського СІЗО. Балто і Джена спокійні, не агресивні.  
У природу їх повернути неможливо, оскільки вони були 
виведені у «чотирьох стінах» і є ручними.

***

«Домівка врятованих тварин» у Львові працює що-
денно з 9:00 до 21:00 години. Вхід вільний і бажаний 
як для волонтерів та охочих допомогти, так і для тих, 
хто просто хоче поспілкуватися з тваринами. Це чудо-
ве місце для отримання позитивних емоцій і незабутніх 
вражень.

Отож, релаксуймо!
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Матеріал підготувала  
редакторка  

Оксана Кунець
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З нОВиМ 2022 рОкОМ
і ріЗдВОМ хриСТОВиМ!

 Нехай мир і спокій будуть в кожній вашій домівці та кожному серці.
 Нехай негаразди і хвороби оминають вас і ваші родини, а оселяться 

 в них злагода, спокій, достаток, взаєморозуміння, любов, повага, щастя,  
душевна рівновага.

 Успіхів вам у всіх починаннях, оптимізму, стабільності, впевненості  
у щасливе майбутнє своїх дітей, онуків і прийдешніх поколінь.

 Нехай Бог оберігає усіх нас і Україну.
   До столу в Святвечір сіда Україна,
   Зібравши свій рід на честь Рождества,
   Вітає колядками Божого Сина —
   Малого Ісуса Христа!
   Даруй нам, Ісусе, і щастя, і долю,
   Дай сили творити добро!
   Здолати недолю, відстояти волю,
   Відкинувши кривду і зло!
   Нехай від яскині по всій Україні
   Нам сяє Різдвяна зоря!
   І, правдою сильні, в єднанні родиннім
   Небесного славімо Царя!
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