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КОНЦЕПЦІЯ
ДРУГОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ДІАСПОРА ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ.
УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА У СВІТОВІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»
ЛЬВІВ, ЧЕРВЕНЬ, 2008 р.
Конференції на тему взаюмодії держави та діаспори регулѐрно відбуваятьсѐ в країнах Ювропи,
Азії, Африки, зокрема таких ѐк: Польща, Угорщина, Франціѐ, Ізраїль, Вірменіѐ, Індіѐ, Китай, Сояз
африканських держав та в багатьох інших. Метоя таких форумів ю виробленнѐ механізмів співпраці з
діаспороя, ѐку розціняять ѐк потужний державотворчий фактор, а проведеннѐ таких заходів – ѐк
інтегральну частину розвитку взаюмовідносин держави та її співвітчизників за кордоном.
На етапі становленнѐ держави Україна дуже важливо ефективно використати накопичений
діаспороя величезний капітал знань та можливостей. Длѐ цього необхідно розробити механізми
взаюмодії зі співвітчизниками за кордоном на підставі ѐк попереднього досвіду, так і нових тенденцій та
ѐвищ у світі української діаспори. Одним із ефективних засобів длѐ виробленнѐ стратегії взаюмин
України та діаспори ю проведеннѐ наукових конференцій.
У 2006 році Кабінет Міністрів України затвердив Державну програму «Закордонне українство до
2010 року», ѐкоя передбачив низку заходів співпраці з діаспороя. Серед них свою місце зайнѐла Перша
Міжнародна Наукова Конференціѐ «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Україна у міжнародній
спільноті», що відбуласѐ у Львові в 2006 році й зібрала 245 представників з 25 країн світу. Ініціатором та
організатором її проведеннѐ виступив Міжнародний інститут освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя
Національного університету «Львівська політехніка».
Друга Конференціѐ базуютьсѐ на постулатах:
Підтримка світового українства – це стратегічний напрѐм політики української держави;
Здобутки української діаспори – це інтегральна частина досѐгнень України та світової цивілізації;
Українська діаспора – це потенційний фактор суттювого впливу на державотворчі процеси в
Україні;
Українська діаспора – це діювий інструмент політичного, економічного, культурного впливу в
країнах проживаннѐ;
Українська діаспора – це потужний засіб утвердженнѐ позитивного образу нашої держави у
міжнародній спільноті.
Друга Конференціѐ ставить за мету:
оцінити здобутки української діаспори в період бездержавності та визначити її
завданнѐ в сучасних реаліѐх незалежної України;
окреслити сучасні тенденції та ѐвища в середовищі української діаспори;
проаналізувати вплив української діаспори на розвиток України ѐк ювропейської
демократичної держави та її сприйнѐттѐ у світі;
розробити пропозиції длѐ органів законодавчої та виконавчої влади щодо підтримки
та розвитку діаспори.
Враховуячи державотворчу роль української діаспори, результати Другої Міжнародної Науковопрактичної Конференції «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Україна у міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації» будуть представлені в органи виконавчої та законодавчої
влади України.

ВІТАЛЬНІ ТЕЛЕГРАМИ УЧАСНИКАМ МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ
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Шановним учасникам Міжнародного конгресу
«Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Україна
у міжнародній спільноті»
на руки п. Ірини Клячковської,
Директора Міжнародного інституту
освіти, культури та зв'ѐзків з діаспороя
НУ «Львівська політехніка»
вул. С.Бандери, 32-Д, 79013, Львів

Шановні пані і панове,
учасники Міжнародного конгресу
«Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті»
Дуже мені прикро, що не можу особисто взѐти участь у праці вашого Конгресу. Хочу, хоча в такий
посередній спосіб, поспілкуватисѐ з вами та побажати у Бозі вам успіхів у здійсняванні вашої програми.
Уже в четвертий раз повторяютьсѐ багаточисленний вихід українців із рідної землі. Чи нам це
подобаютьсѐ чи ні, чи раді ми тому чи ні, цей численний вихід з України за останні п'ѐтнадцѐть років ю
фактом. Не ю він причиноя великої радості, бо у часах відбудови нашої держави хотілосѐ б мати усіх
громадѐн зібраних та активно задіѐних на рідній землі у тому процесі відбудови. Але нова хвилѐ
еміграції ю незаперечним фактом, і плакати над тим фактом нам нічого не допоможе, треба радше
позитивно наставитисѐ та хотіти бачити можливі користі не тільки длѐ самих емігрантів, але і длѐ цілого
народу і держави взагалі. В цьому допомагаю нам досвід вже трьох великих хвиль еміграції. У висліді
цих попередніх хвиль еміграції сьогодні ми маюмо українську присутність в різних державах, на різних
континентах, з користѐми і длѐ емігрантів та їхніх нащадків, а з другої сторони — длѐ середовищ, в
ѐкому ці нові поселеннѐ зупинилисѐ, розвинулисѐ та стали творчими їх членами. З досвіду отих
попередніх хвиль ми можемо дуже багато навчитисѐ, і про небезпеки еміграції, і про її користі. а хотів
би підкреслити один елемент, ѐкий, крім прив'ѐзаннѐ до рідної Церкви, дуже допоміг, щоб наші
поселеннѐ стали потужноя позитивноя енергіюя. А це ю бажаннѐ колишніх піонерів та їхніх нащадків
бути живими членами своїх громад: не розбігатисѐ, не розходитисѐ, не губитисѐ, правцяячи незнаними
дорогами, але в спільноті будувати свої храми, свої школи, свої народні доми, а разом із ними — свої
громади. Через ті громади не асиміляячись, не пропадаячи, але інтегруячись, наші емігранти не
переставали бути собоя і, зберігаячи оті духовні скарби, ѐкі принесли з рідної землі, були готові
ділитисѐ ними, в такий спосіб віддѐчуячись гостинним народам, що їх приймали.

а/сВ-125
Київ, 01001, Україна
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e-mail: Ver_Arkh@i.com.ua

Р.О. ВохВ-125
Куіу, 01001, Ukraine
tel/fax: +38 (044) 278-61-84
e-mail: Ver_Arkh@i.com.ua

5

Аркуш 2-й із 2-х
Вих. Р-08/305
Впродовж XX століттѐ, в дуже різних обставинах, чи то державотворчих невдач, чи релігійних
переслідувань, наші добре зорганізовані поселеннѐ були голосом своїх братів і сестер в Україні,
примушених мовчки терпіти різні лихоліттѐ. І сьогодні, коли за Божоя волея наш народ втішаютьсѐ
своюя незалежноя державоя, наші поселеннѐ можуть все ще відігравати неабиѐку роль, допомагаячи
своїм братам та сестрам в Україні, перед ѐкими стоїть величезне завданнѐ — відбудовувати своя
державу та Церкву. Тут розходитьсѐ не тільки про матеріальну допомогу, але головно — про певні
приміри в особистому та спільному житті, такі ѐк: особиста ініціатива, почуттѐ відповідальності за
загальне благо, респект длѐ гідності кожної лядини, пошану длѐ закону та багато іншого. Україна
представлѐю собоя великий, але ще нездійснений належно потенціал, бо через десѐтиліттѐ роблено
багато заходів, щоб наш народ винищувати. Богу дѐкувати, ці спроби не вдалисѐ, хоча нанесли багато
лиха. Отож, дуже важливоя длѐ України ю допомога — свій великий лядський та матеріальний
потенціал належно та гідно використовувати.
а щиро надіясѐ, що ваші наради заторкнуть проблематику подальшої допомоги. Попередні хвилі
еміграції можуть допомогти цій останні великій хвилі, ѐку переживаюмо, знайти себе та діѐти на користь
загалу. Застановітьсѐ добре, що і ѐк треба робити, щоб ті члени нашого народу, ѐкі в цей час шукаять
кращого життѐ, не пропадали, але свій побут поза межами рідного края навчилисѐ максимально
використовувати – незалежно від того, чи вони повернутьсѐ в Україну, чи ні. Допомога отим новим
вихідцѐм — це також ваш вклад в розбудову сильної України. Нехай Бог дасть вам мудрість та силу
допомогти.
Благословеннѐ Господню на Вас

+ ЛЮБОМИР
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Президент України
Організаторам, учасникам та гостѐм
Міжнародного конгресу
«Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ
держави Україна у міжнародній
спільноті»

Шановні учасники Конгресу!
Дорогі українці!
Вітая вас із відкриттѐм Міжнародного конгресу «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави
Україна у міжнародній спільноті».
Цей форум, що об'юдную українців з усього світу, ще раз доводить: ми – юдиний народ. Жодні
кордони не можуть розділити нас, бо ми маюмо одне серце, одну думку та одне прагненнѐ – жити і
працявати длѐ процвітаннѐ України.
Високо цінуя вагомий внесок кожного закордонного українцѐ у зміцненнѐ міжнародного
авторитету нашої держави. Глибоко вдѐчний за те, що доносите до світової спільноти правду про
страшний Голодомор 1932-1933 років в Україні.
Звертаясѐ до всіх учасників конгресу об'юднати зусиллѐ задлѐ відновленнѐ історичної правди,
заради вшануваннѐ невинних жертв сталінізму й убезпеченнѐ лядства від будь-ѐких
лядиноненависницьких злочинів.
Українська держава через 75 років розтерзаної пам'ѐті і забуттѐ робитиме все, щоб Україна
пам'ѐтала, а світ визнав Голодомор актом геноциду проти українського народу.
Висловляя щиру вдѐчність організаторам цього поважного форуму – Міжнародному інституту
освіти, культури та зв'ѐзків з діаспороя Національного університету «Львівська політехніка» за велику
праця на ниві об'юднаннѐ українців усього світу. Будуячи мости від серцѐ до серцѐ, долаячи відстані і
кордони, ви даюте змогу кожному українця, де б він не жив, відчувати себе невід'юмноя часткоя
нашого великого народу.
Бажая всім плідної праці, творчої наснаги і нових звершень длѐ розбудови нашого спільного
дому, процвітаннѐ і добробуту нашої нації.
Слава Україні!

Віктор ЮЩЕНКО
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Шановні друзі!
Вітая всіх учасників та організаторів Міжнародного конгресу «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ
держави Україна у міжнародній спільноті».
Ініціатива Міжнародного інституту освіти, культури та зв'ѐзків з діаспороя Національного
університету «Львівська політехніка» ю надзвичайно важливоя: визнати та оцінити роль діаспори в
українському минулому, а також сформулявати дорожня карту на майбутню, ѐк в Україні, так і в тих
країнах, де сьогодні проживаю наша діаспора.
ак лядина, ѐка першу половину свого життѐ була активним членом великої української діаспори,
а другу – українкоя, ѐка живе в Україні, ѐ гостро відчувая всі питаннѐ, ѐкі ви обговоряюте.
а дуже пишаясѐ тіюя ролля, ѐку українці за кордоном відігравали протѐгом десѐтиліть. Тим, ѐк
вони долали політичні бар'юри, що здавалисѐ непробивними; ѐк переконували лідерів іноземних
держав та міжнародних організацій зрозуміти статус України – поневоленої нації; ѐк у 70-80-х роках
вимагали звільненнѐ численних українських політичних в'ѐзнів.
а пишаясѐ багатьма церквами, школами, музеѐми, організаціѐми, започаткованими
українськими програмами та інститутами, ѐкі створили українці в еміграції. а вважая, українська
діаспора була сильніша за будь-ѐку іншу східноювропейську діаспору.
а також пишаясѐ успіхом великих акцій, організованих закордонними українцѐми – вшануваннѐ
українського Голодомору у 1983 році та тисѐчоліттѐ Хрещеннѐ Київської Русі у 1988 році, встановленнѐ
численних пам'ѐтників Тарасові Шевченку та жертвам Голодомору.
а пишаясѐ тим, ѐку допомогу Помаранчевій револяції надали закордонні українці, організовуячи
демонстрації у своїх містах, інформуячи ЗМІ про те, що відбуваютьсѐ в Україні. А особливо тим, що до
України було відправлено тисѐчі спостерігачів длѐ забезпеченнѐ прозорих та справедливих виборів.
І ѐ особливо пишаясѐ тими членами української діаспори, ѐкі своїми тихими добрими справами
та благородними пожертвами розбудовували важливі установи та підтримували такі клячові питаннѐ,
ѐк українська мова, музеї, бібліотеки, сиротинці, університети та лікарні. акі своюя працея змогли
зробити більше, ніж найбільші українські національні та міжнародні організації у цих питаннѐх.
З іншого боку, ѐ також бачу, ѐкі унікальні можливості не використали українці за кордоном в
перші роки існуваннѐ молодої Української держави. Вплинути на те, що у нашому Фонді «Україна 3000»
ми називаюмо «Україна вчора», знаннѐ та підтримку нашої історії та культури; «Україна сьогодні» –
проблеми сучасної медичної та соціальної системи; «Україна завтра» – освіти та вихованнѐ її молоді.
Де була наша діаспора, коли телевізійні канали, ѐкі зараз коштуять сотні мільйонів доларів, лише
за кілька мільйонів купували неукраїнці? Чи не могли наші великі організації каталізувати громаду на
здійсненнѐ цього неймовірно важливого проекту? акий величезний вплив на свідомість сьогоднішніх
українців вони могли би мати ѐкісними програмами про українську історія, мову та культуру?
Або чому діаспора не використала свої знаннѐ та контакти длѐ створеннѐ світової ѐкості кіношедеврів
про українську історія; фільмів на кшталт «Катинь» або «Хоробре серце»? У нас були непогані фільми, але їх
було замало длѐ того, щоб допомогти нашим громадѐнам зрозуміти важливість Батурина та інших битв за
нашу незалежність, визнаннѐ Голодомору геноцидом, радѐнських репресій, релігійних питань, ОУН-УПА,
дисидентського руху 60-х тощо. Це сприѐло б тому, що наші останні рішеннѐ із вшануваннѐ Шухевича, щодо
консолідації церков, відбудови Батурина, Чигирина, будівництва пам'ѐтників у Крутах та вшануваннѐ
Голодомору були б набагато зрозумілішими нашим громадѐнам в усіх частинах України.
Чому діаспора не відправила мільйони або навіть десѐтки мільйонів книжок українськоя мовоя
учнѐм шкіл? Адже вони відчайдушно потребуять нових цікавих текстів, ѐкі могли б підготувати їх до
ювропейського майбутнього!

8

Озираячись назад, ѐ ставля собі питаннѐ: чому закордонні українці не використали свої
розгалужені міжнародні зв'ѐзки длѐ того, аби відправити тисѐчі молодих українців за кордон длѐ
отриманнѐ освіти, щоб сьогодні у нас в Україні була готова когорта добре підготовлених яристів,
лікарів, менеджерів, економістів, політиків та викладачів? акщо би наші міжнародні українські
організації виступили з такоя ініціативоя, а кожна громада профінансувала декілька десѐтків студентів
на рік, даячи їм можливість жити в їхніх домівках, наша держава та наша економіка сьогодні мали би
ціле нове поколіннѐ лідерів.
Чому українці за кордоном не створили «Корпус миру» з тисѐч молодих діаспорѐн та пенсіонерів,
ѐкі би поїхали до українських сіл та малих міст викладати, допомагати створявати та розвивати бізнеси,
покращувати систему охорони здоров'ѐ? Або чому сотні скаутських лідерів «Пласту», СУМу, ОДУМу не
проводѐть щотижневі «сходини» по всій Центральній, Південній та Східній Україні?
Далі: наскільки велику увагу потужні українські діаспоральні організації у заможних країнах
приділѐять підтримці мільйонів українців у Росії та інших країнах колишнього Радѐнського Соязу,
Східної Ювропи, Латинської Америки та інших? Певна увага приділѐютьсѐ, але, ѐ думая, більшість зі
мноя погодѐтьсѐ, що її замало. Водночас, попри відсутність належної уваги, наша діаспора в Латинській
Америці надзвичайно ефективно переконую свої парламенти та урѐди визнати Голодомор геноцидом. І
водночас наша діаспора у колишньому СРСР долаю надзвичайні перешкоди та труднощі, щоб утримати
українські бібліотеки, культурні організації та школи. Декілька доларів або ювро, стратегічно
розподілені, могли б полегшити їхній тѐгар.
І останню. Чому численні українські діаспорні організації не надаять прикладу українцѐм щодо
своюї здатності об'юднуватисѐ, відкидати відмінності, долати комплекс «два українці – три гетьмани»? ак
можуть українці навчитисѐ об'юднуватись, ѐкщо їхні західні брати десѐтиліттѐми продовжуять сваритисѐ
та розділѐтисѐ на сотні малих, часто неефективних груп? Або, ѐк у деѐких рідкісних, але іронічних
випадках, лобіявати інтереси політичних груп в Україні, ѐкі їх спонсоруять нечесно заробленими
грошима або даять їм нагороди?
а сподіваясь, що цѐ конференціѐ дасть вам можливість обговорити ці численні питаннѐ,
стимулявати великі організації до розробки та впровадженнѐ ефективних масштабних програм, що
окремі ляди та малі організації знайдуть свою місце в розбудові України. Україні ѐк державі, але, що
найважливіше, її лядѐм – потрібна ваша участь.
а зная, що мій чоловік, Президент Віктор Ященко, уже закликав закордонних українців активно
долучатисѐ до організації вшануваннѐ 75-х роковин Голодомору. а хочу подѐкувати Степану Романіву та
всьому Міжнародному комітету з Голодомору Світового конгресу українців за його невтомну праця
протѐгом усього останнього року.
У той час, коли фінансові внески на створеннѐ меморіального комплексу, музея та інституту
досліджень у Киюві ю дуже бажаними, ми хотіли би просити вас про інше. Кошти на це ми знайдемо
самі, навіть ѐкщо парламент та урѐд неохоче виділѐтимуть їх.
Ю багато інших справ, де ми потребуюмо вашої допомоги, щоб достойно вшанувати роковини ціюї
трагедії. Насамперед ми просимо вас використати ваші добрі контакти длѐ того, щоб переконати
найвищих лідерів країн, де ви проживаюте, відвідати Україну в ці листопадові дні – длѐ нас дуже
важливо, щоб президенти, прем'юр-міністри, королі та королеви були тут, запалили свічки та поклали
квіти. Тільки на такий найвищий рівень визнаннѐ та вшануваннѐ заслуговуять наші знищені голодом
предки.
Більше того – дуже важливо, щоб ООН, ювропейські, азійські та африканські країни приюдналисѐ
до списку 20 країн, ѐкі вже визнали Голодомор геноцидом. Ми віримо, що ті стосунки, ѐкі ви вже
напрацявали протѐгом десѐтиліть у ваших країнах та в міжнародних організаціѐх, допоможуть нам
втілити в життѐ ці плани.
Третю – ми просимо вас розпочати міжнародну програму та скласти офіційний список всіх жертв
Голодомору-геноциду, дані про ѐких ви можете задокументувати за допомогоя свідків Великого
голоду, ѐкі ще проживаять у ваших країнах, або з тих свідчень, ѐкі ви вже зібрали раніше. Протѐгом
останнього року, завдѐки спільним зусиллѐм наших державних установ, громадських організацій, СБУ,
Інституту національної пам'ѐті та науковців, в Україні ми вже склали список із 1,5 мільйона імен. Ми
знаюмо, що українці за кордоном зможуть надати нам імена та факти, ѐкі стосуятьсѐ десѐтків тисѐч, а
може, навіть і більше, жертв цього геноциду.
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Четверте – ми просимо вас взѐти відповідальність за організація кінофестиваля, ѐкий
проходитиме у дні вшануваннѐ жертв Голодомору, щоб показати десѐтки фільмів про цей геноцид
українців, зроблених за кордоном та в Україні. Наш Фонд «Україна 3000» візьме участь у цьому
фестивалі фільмом, ѐкий наразі створяю відомий режисер Сергій Буковський. Ми впевнені, що існуять
десѐтки інших фільмів, створених в інших країнах – документальних стрічок, записів життювих історій,
драматичних творів. І ѐ сподіваясѐ, що ваші організації можуть взѐти ця частину заходів по
вшанування Голодомору на себе.
Крім того, Фонд «Україна 3000» взѐв на себе зобов'ѐзаннѐ створити бібліотеку публікацій про
Голодомор, ѐку ми передамо до Інституту національної пам'ѐті, і ѐка зрештоя стане частиноя
музейного комплексу, присвѐченого Голодомору, ѐкий ми зараз створяюмо. Ми плануюмо зібрати 10
тисѐч публікацій по Голодомору в Україні до ціюї осені, і просимо вас передати нам всі публікації –
книги, статті, романи, вірші, пісні, ѐкі були надруковані за кордоном всіма можливими мовами.
І врешті-решт, ми сподіваюмосѐ, що ви зможете перекласти всі ці публікації українськоя мовоя.
Наш Фонд вже переклав та опублікував книгу Роберта Конквеста «Жнива скорботи». Ми також
перекладаюмо ще шість публікацій про Голодомор, ѐкі ми зробили за останні три роки, англійськоя та
іншими мовами. Разом ми повинні посприѐти тому, щоб всі матеріали були зібрані та перекладені на
ѐкомога більшу кількість мов.
І ѐ вітая зусиллѐ українців Сполучених Штатів, ѐкі будуять пам'ѐтник Голодомору у Вашингтоні,
округ Колумбіѐ. а щиро сподіваясѐ та очікуя, що до листопада цього року, коли ми вшановуватимемо
75-ті роковини Голодомору-геноциду, його буде встановлено. а гарантуя, що ми забезпечимо високий
рівень учасників з України під час його відкриттѐ. Ми глибоко переконані, що наші громади в усій
Ювропі, особливо в Німеччині, Франції та Великій Британії, також зможуть збудувати пам'ѐтники у своїх
країнах на честь ціюї жахливої світової трагедії.
У цьому зверненні ѐ назвала тільки ті проекти, по ѐких ми можемо співпрацявати вже цього року,
під час вшануваннѐ нашої найбільшої національної і, можливо, найбільшої світової гуманітарної
трагедії. Але існуять ще десѐтки проектів – історичних, культурних, соціальних, освітніх, у ѐких ми
можемо працявати разом: українська держава, українські неурѐдові організації, громадѐни і діаспора,
щоб реалізувати їх на високому рівні.
а також хотіла скористатисѐ ціюя можливістя і закликати вас повернутисѐ в Україну, допомогти
розбудовувати нашу державу зсередини, а не спостерігати за нея і судити її ззовні. Україна – наша
мати, і ѐк би ми не переконували себе, що можемо більше допомогти їй здалеку, це неправда. Вона
потребую нас білѐ себе, вона потребую нашої активної участі, а не туги з чужини.
Мені дуже шкода, що ѐ не можу відвідати вашу важливу конференція. Проте ѐ хотіла би
використати можливість проголосити сьогодні, що наш Фонд «Україна 3000» розпочинаю нову грантову
програму длѐ української діаспори, ѐка називаютьсѐ «Розквітайте, українці». Цѐ програма подібна до
тих, ѐкі ми вже реалізовуюмо у сфері підтримки української культури, українських шкіл та
реабілітаційних установ длѐ дітей-інвалідів.
Цѐ програма спрѐмована на всі діаспорні організації поза країнами Західної Ювропи, США, Канадоя та
Австраліюя, ѐкі надішлять нам цікаві та діюві пропозиції створеннѐ українських програм за кордоном. Гранти
будуть надаватисѐ у сумі від 2,5 до 25 тисѐч гривень і спрѐмовуватисѐ на придбаннѐ літератури, інструментів,
костямів, фільмів, технічного обладнаннѐ, на стажуваннѐ, проведеннѐ виставок та інших проектів.
Нагородженнѐ переможців конкурсу грантів буде відбуватисѐ двічі на рік, щороку на цей конкурс
буде виділѐтисѐ до 300 тисѐч гривень, залежно від ѐкості пропозицій. Детальніше про цей конкурс ви
зможете прочитати на нашому сайті, а переможців ми оголосимо під час свѐткуваннѐ Днѐ незалежності
України у серпні.
Також ѐ хочу сказати, що мені надзвичайно сподобавсѐ ваш проект «Діти емігрантів про себе». а
вітая кожного його переможцѐ і хочу передати їм в подарунок книги «Джури козака Швайка», «Тарас
Бульба», «Жіночий образ в сучасному мистецтві», «Україна на стародавніх картах», а також мрЗ-плеюри.
а бажая вам цікавих дискусій та створеннѐ ефективної та діювої дорожньої карти успішних
проектів у майбутньому.
Слава Україні!
Щиро,
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ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Учасникам Міжнародного конгресу
«Діаспора, ѐк чинник утвердженнѐ
держави Україна в міжнародній
спільноті»

Шановні учасники Конгресу!
Дорогі Українці!
Дозвольте висловити вам найщиріші вітаннѐ з нагоди відкриттѐ Міжнародного конгресу
«Діаспора, ѐк чинник утвердженнѐ держави Україна в міжнародній спільноті».
Цей форум, що об'юдную наших співвітчизників з усього світу, ще раз засвідчую: українці – юдина
націѐ, і жодні кордони не можуть розділити нас, ѐкщо у нас юдине серце, одна думка і одне прагненнѐ –
жити, працявати длѐ процвітаннѐ нашої спільної Батьківщини.
Україна прокладаю свій шлѐх у спільне ювропейське майбутню. І длѐ досѐгненнѐ ціюї мети,
реалізації ідеалів багатьох поколінь українців необхідні спільні зусиллѐ цілої нації. Ми повинні показати,
що Україна – не задвірки Ювропи, що Україна – це держава, що розмовлѐю багатьма мовами. Тут живуть
освічені ляди і це неймовірно великий ринок.
І це країна, ѐка маю юдність у питанні ювроінтеграційного розвитку.
Україна високо ціную самовіддану праця закордонних українців длѐ утвердженнѐ України у
світовому співтоваристві. У своя чергу, зусиллѐ владних структур України, спрѐмовані на підтримку
закордонного українства, прав українців у будь-ѐкому куточку світу на вивченнѐ рідної мови, плеканнѐ
звичаїв і загалом самовизначеннѐ ѐк нації.
Сьогоднішню велелядне зібраннѐ – свідченнѐ вашої великої праці на ниві об'юднаннѐ українців
усього світу, адже ви взѐли на себе велику місія – будувати мости від серцѐ до серцѐ, долаячи відстані і
кордони, щоб кожен українець у всьому світі міг відчути себе частинкоя юдиної нації.
Бажая Вам, дорогі друзі, плідної праці, творчої наснаги і нових звершень длѐ розбудови нашого
спільного дому, процвітаннѐ і добробуту нашої Батьківщини.

Арсеній ЯЦЕНЮК
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10 тел. (044) 486 2442, факс (044) 236 1049, ministry@mon.gov.ua

Від 17.06.08 №1/11-2551

Учасникам Міжнародного конгресу
«Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави
Україна у міжнародній спільноті»

Вельмишановні учасники Конгресу!
Дорогі Колеги!
Щиро вітая учасників й організаторів Конгресу «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави
Україна у міжнародній спільноті», котрі зібралисѐ вдруге в гостинному місті Лева.
Проблеми, ѐкі винесені самим життѐм на засіданнѐ Вашого форуму, ю важливими й актуальними
длѐ нашої Держави і, насамперед, свідчать про глибоке усвідомленнѐ Вами проблем нашої діаспори,
їхню обговореннѐ повинно стимулявати діѐльність українських громад за кордоном, їхня
зорганізоааність і цілеспрѐмованість, від ѐкої залежить добра слава України у світі.
Важливо, що цей захід Міжнародного інституту освіти, культури та зв'ѐзків з діаспороя стаю
періодичним і вже утверджуютьсѐ ѐк традиціѐ. Інститут, щоденним гаслом ѐкого стало «Відкриймо длѐ
України українську діаспору», демонструю державницьке розуміннѐ і баченнѐ проблем українців у світі,
об'юднуячи наші зусиллѐ у їх вирішенні.
Ваша самовіддана працѐ така необхідна у поки що турбулентний час будуваннѐ нашої Держави і
налагодженнѐ контактів із закордоннѐм. Хай із Вашоя допомогоя Україна утвердитьсѐ і займе належне
місце серед країн світу.
З глибокоя повагоя,

Міністр

І.О.ВАКАРЧУК
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МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
18 червнѐ 2008 року

Делегатам Другої міжнародної конференції
«Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави
Україна у міжнародній спільноті»

Шановні пані та панове!
Дорогі співвітчизники!
Сердечно вітая вас від імені Міністерства закордонних справ України!
Українська діаспора – це джерело сили Української держави у світі.
Далеко не кожен народ може похвалитисѐ тим, що його представники, ѐкі мешкаять у різних
куточках земної кулі, зберігаять своя національну ідентичність. Україна ж маю ця перевагу – і
пишаютьсѐ своюя діаспороя!
Те, що сьогоднішній світ знаю Україну, ю багато у чому заслугоя наших енергійних діаспорѐн. Шана
і подѐка їм за це!
Окремо хотів би висловити вдѐчність тисѐчам українських патріотів за активну участь в акції
«Невгасима свічка», покликаній вшанувати пам'ѐть жертв Голодомору 1932-33 років. Завдѐки
координації зусиль Української держави та діаспори парламенти низки країн вже визнали цей
варварський злочин сталінського режиму актом геноциду Українського народу.
Впевнений, що пропозиції та рекомендації,, ѐкі будуть вироблені під час Конференції, успішно
втіляватимутьсѐ у життѐ задлѐ зміцненнѐ позицій України на міжнародній арені.
Бажая вам міцного здоров'ѐ та незламного духу.

Слава Україні!

З повагоя,

Володимир ОГРИЗКО
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МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
01601, м. Київ, вул. Франка, 19
телефон 235-23-78, факс 235-32-57
E-mail: info@mincult.gov.ua
Організаторам та учасникам
Другої Міжнародної науково-практичної
конференції «Діаспора ѐк чинник
утвердженнѐ держави Україна у міжнародній
спільноті. Діаспора у світовій цивілізації»

13.06.2008 __№ 659/21/13-08

Глибокоповажна громадо!
Дозвольте від імені Міністерства культури і туризму України привітати Вас з початком роботи
Другої Міжнародної науково-практичної конференції.
Низка проектів, до числа ѐких належить і цѐ конференціѐ, дозволѐять відкрити вагомий пласт
української культури, здійснений українськими митцѐми, музикантами, науковцѐми за межами рідної
землі, познайомити з ним українців і світову спільноту. Впевнений, що це ю черговим кроком длѐ
утвердженнѐ нашої країни ѐк ювропейської, демократичної держави.
Від щирого серцѐ висловляя глибоку вдѐчність усім, хто прикладаю до цього свої зусиллѐ і
старанність.
Бажая Вам процвітаннѐ і злагоди, благополуччѐ, успішної праці, вагомих здобутків та нових
звершень на благо розвитку України!

З повагоя,

Міністр

Василь ВОВКУН
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МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ
У СПРАВАХ СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
вул.Еспланадна, 42, м.Київ, 01601, телетайп «Теніс» 131866,
факс: (044) 289-12-94, тел.289-03-66, 289-12-64, e-mail: correspond@msms.gov.ua

Організаторам та учасникам Другої
Міжнародної науково-практичної
конференції «Діаспора ѐк чинник
утвердженнѐ держави Україна у
міжнародній спільноті. Українська
діаспора у світовій цивілізації»

Шановні друзі!
Щиро вітая Вас із відкриттѐм Другої Міжнародної Науково-практичної Конференції «Діаспора ѐк
чинник утвердженнѐ держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій
цивілізації».
Першу хвиля української еміграції історики називаять трудовоя. Багато українських емігрантів
були впевнені, що виїжджаять на заробітки тимчасово, але життѐ склалосѐ інакше.
Сьогодні нам необхідно створити такий ефективний механізм, ѐкий би дозволѐв допомагати та
підтримувати тих лядей, хто залишив своя Батьківщину.
Між тим, і перед українськоя діаспороя постаю завданнѐ не загубити духовний зв'ѐзок з
Україноя. Навіть на чужій землі емігранти маять прагнути зберегти своя національну неповторність,
культурні та побутові надбаннѐ.
Нам ю ким пишатисѐ. Багато українських діѐчів діаспори стали відомими лядьми у сферах
медицини, науки, культури та освіти. Вони відкриваять українські школи, піклуятьсѐ про вихованнѐ
дітей українських емігрантів.
Бажая Вам злагодженої, плідної та ефективної праці.

Слава Вам, слава Україні!

Міністр

Юрій ПАВЛЕНКО
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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
17.06.2008
Учасникам конгресу
«Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ
держави Україна у міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації»

Шановні учасники!
Прийміть найщиріші вітаннѐ з нагоди відкриттѐ Конгресу «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ
держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації».
Високо цінуюмо вклад українців за межами України у збереженнѐ духовних цінностей та традицій
рідного края.
XXI ст. кидаю нові виклики, на ѐкі ми можемо відповісти, об'юднавши свої зусиллѐ в Україні та поза
її межами. Лише спільна працѐ длѐ розвитку демократичної української держави та утвердженнѐ її
доброго імені дасть позитивний результат.
Підтримуюмо Міжнародний інститут освіти, культури та зв'ѐзків з діаспороя у його праці,
спрѐмованій на допомогу світовому українству, та бажаюмо і надалі залишатисѐ одніюя із провідних
установ України, ѐкі займаятьсѐ проблемами українців у всьому світі.

Нардні Депутати України:
а.Кендзьор

М.Катеринчук

В.В'ѐзівський

Р. Кнѐзевич

М.Сирота

І.Стойко

С.Давимука

Р.Зварич

А.Парубій

Р.Ткач

В.Стретович

С.Курпіль

М.Косів
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НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ
13 червня 2008 року № 01/3-163

Учасникам Конгресу «Діаспора ѐк
чинник утвердженнѐ держави Україна
у міжнародній спільноті»

Дорогі друзі!
Щиросердно дѐкуя за запрошеннѐ взѐти участь у роботі Конгресу «Діаспора ѐк чинник
утвердженнѐ держави Україна у міжнародній спільноті».
Хочу висловити слова вдѐчності організаторам цього заходу Міжнародному інституту освіти,
культури та зв'ѐзків з діаспороя Національного університету «Львівська політехніка» за активну
громадѐнську позиція та усвідомленнѐ необхідності виробленнѐ механізмів співпраці з діаспороя,
аналізу її впливу на утвердженнѐ Української Держави в міжнародній спільноті.
Із задоволеннѐм відзначая постійно зростаячий інтерес у світі до України, чому всебічно сприѐю
подвижницька діѐльність світової української діаспори.
Важко переоцінити значеннѐ роботи, здійсняваної осередками діаспори в різних країнах на
різних континентах. Вона численними струмками зливаютьсѐ в юдиний могутній потік українських
змагань за межами нашої держави, щоби, об'юднавшись із потужними материнськими витоками рідної
землі, перетворитись на нескориму твердиня світовоя українського духу.
Тому гідноя справоя ю аналіз впливу української діаспори на розвиток України ѐк ювропейської
демократичної держави та сприйнѐттѐ її у світі.
Тож бажая учасникам цього патріотичного форуму плідної роботи, творчих здобутків, успіхів у
благородних починаннѐх в ім'ѐ світового українства, козацького здоров'ѐ та усіх інших гараздів.

Щиро Ваш,
Голова Комітету Верховної Ради України
з питань ювропейської інтеграції,
народний депутат України
Борис ТАРАСЮК
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань прав людини, національних меншин
і міжнаціональних відносин
01008. м. Київ-8, вул. М. Грушевського. 5. тел./факс: 255-49-02
№04-28/14-446(126684)

«17» червня 2008 р.
Учасникам Другої Міжнародної Науковопрактичної Конференції «Діаспора ѐк
чинник утвердженнѐ держави України у
міжнародній спільноті. Українська діаспора
у світовій цивілізації»

Шановні друзі!
Вже вдруге до міста Лева збираятьсѐ представники української громади з усіх «усяд» длѐ обміну
думками та визначеннѐ шлѐхів більш тісної взаюмодії між Україноя та її дітьми, розпорошеними по світу.
Сам факт проведеннѐ Другої конференції свідчить про те, що робота, започаткована у березні 2006 року,
набуваю ознак постійності. І не тільки співробітники Міжнародного інституту освіти, культури та зв'ѐзків з
діаспороя Національного університету «Львівська політехніка» усвідомили те, що працявати із
закордонним українством необхідно кожного днѐ. Свідченнѐм того – широке представництво та
панорама питань, ѐкі у своїх виступах, доповідѐх, інформаціѐх розкриватимуть учасники конференції.
Хочемо висловити впевненість у тому, що результати Ваших дискусій та обговорень стануть у
нагоді органам ѐк виконавчої, так і законодавчої влади України. Зокрема, Ваші думки стосовно
реалізації Концепції державної політики України щодо зарубіжного українства.
Сьогодні важко переоцінити важливість участі зарубіжних українських громад у створенні
міжнародного позитивного іміджу України та лобіяванні національних інтересів нашої держави у своїх
країнах. Проте така діѐльність вимагаю реальної допомоги держави українським громадам за кордоном,
виходѐчи з наших сьогоднішніх можливостей. І в першу чергу це стосуютьсѐ допомоги державних і
громадських організацій України представникам так званої «четвертої хвилі» еміграції з України,
налагодженнѐ співпраці з їхніми новоутвореними громадѐнськими об'юднаннѐми. Надзвичайно
важливим залишаютьсѐ запровадженнѐ системи тотального правового захисту громадѐн України, ѐкі
перебуваять сьогодні на заробітках в 50 з лишком країнах.
Закликаюмо усіх учасників форуму, а через них – увесь закордонний український світ підтримати
усі ті демократичні процеси, що відбуваятьсѐ в Україні. Адже сьогодні ми усі ю свідками та учасниками
складних та життюво важливих перетворень у житті молодої за історичним віком держави.
Бажая усім успішної роботи в ім'ѐ України.
Будуймо разом Демократичну Державу в Україні!

Голова Комітету

Ігор ШАРОВ
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УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ'ЯТІ
01021, м. Київ, вул. Липська, 16, тел. (044) 253 15 63, факс 254 05 85, e-mail: uinp@memory.gov.ua

Директору Оргкомітету
Конгресу «Діаспора ѐк чинник
утвердженнѐ держави Україна
у міжнародній спільноті»
п. КЛЮЧКОВСЬКІЙ І.

Шановна пані Ірино і шановні учасники Конгресу!
Від щирого серцѐ вітая вас, усіх моїх землѐків, зібраних у Львові на Конгрес. Вас також вітаю
Український інститут національної пам'ѐті. Багато українців виїхало з України, і виїхали чи не найкращі
ляди.
Але Україна відроджуютьсѐ. Виростаять нові таланти, нові національні діѐчі, нові науковці,
інженери, агрономи і поети. ак ѐ розумія, наше зростаннѐ буде завжди важким. І тому ваша допомога,
ѐк у США, в Росії, в Німеччині, в Австралії, у більш ѐк 28 країнах світу, ваше співчуттѐ і ваше сприѐннѐ нам
завжди будуть необхідні. Ви допомогли створити Україну, ви нам допоможете зростити її.
Порѐд з цим ваше життѐ за кордоном буде тим достойніше, чим благополучнішоя буде Україна.
Ми нам взаюмопотрібні.
Тож живіть щасливо у ваших краѐх, і завжди пам'ѐтайте про вдѐчну і чудову Українську Державу!

З повагоя,

В. о. Голови

ЮХНОВСЬКИЙ І. Р.
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Торонто, Канада

Шановний організаційний комітет, учасники та гості конференції,
Від імені численної діаспори українців в Канаді вітаюмо Вас з нагоди початку роботи Другої
Міжнародної Науково-практичної Конференції «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Україна у
міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації».
Ми вважаюмо ця тему надзвичайно важливоя длѐ проведеннѐ детального аналізу, обміну
досвідом та розробки конкретних наступних кроків розвитку української діаспори в світі та її тісного
зв’ѐзку з Україноя.
Високо цінуюмо величезний вклад ініціатора та організатора ціюї конференції — Міжнародного
інституту освіти, культури та зв'ѐзків з діаспороя Національного університету «Львівська політехніка».
Бажаюмо Вам плідної праці, конкретних позитивних результатів щодо розвитку українства у світі,
налагодженнѐ тісної співпраці діаспори з Україноя щодо постійної підтримки утвердженнѐ Української
держави у світовому співтоваристві.

З повагоя,
Павло ГРОД,
Голова

Сергій КАСЯНЧУК,
Секретар
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АМБАСАДА УКРАJИНЕ У
РЕПУБЛИЦИ СРБИJИ

ПОСОЛЬСТВО УКРАЇНИ
В РЕСПУБЛІЦІ СЕРБІЯ
Бульвар Ослободженя 87
м. Белград, 11000,
Республіка Сербія

Република Србиjа,
11000, Београд,
Булевар ОслобоЂньа, 87

тел: (38111) 3978987, 3978997
Факс:(38111)3978998
e-mail: emb_sm@mfa.gov.ua www.mfa.gov.ua.serbia
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Учасникам Конгресу «Діаспора ѐк чинник
утвердженнѐ держави Україна у
міжнародній спільноті»

Дорога українська громадо!
Від імені колективу Посольства України в Республіці Сербіѐ та від себе особисто щиро вітая Вас
на рідній українській землі – нашій спільній від діда-прадіда батьківщині-неньці.
Значноя міроя завдѐчуячи зарубіжному українству, теперішнѐ Українська держава успішно
відродиласѐ й посіла гідне місце серед країн сучасної Ювропи та світу. Ми можемо пишатисѐ тим, що в
цьому ю неоціненна заслуга і нинішнього поколіннѐ українців у діаспорі, гідних продовжувачів
шлѐхетної справи наших великих попередників.
Дорогі друзі, у дні Вашого поважного зібраннѐ зичу Вам доброго здоров'ѐ, щастѐ, творчого
натхненнѐ та нових успіхів у подальшому самовідданому служінні українській національній справі!
З глибокоя повагоя,

Посол

А. Т. ОЛІЙНИК
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Шановні пані та панове, дорогі співвітчизники !
З болгарського Причорномор'ѐ Генеральне консульство України у Варні щиро вітаю учасників
Конгресу у Львові, ѐкий проводитьсѐ під красномовним гаслом «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ
держави Україна у міжнародній спільноті».
Переконані, що цей форум стане длѐ його учасників гарноя нагодоя, щоб виокремити нові
шлѐхи відновленнѐ національної пам'ѐті та історичної справедливості, зміцненнѐ суспільної злагоди,
консолідації суспільства; обмінѐтисѐ думками про юдність усіюї Української землі, всього українського
народу, усіх співвітчизників за кордоном.
Українська націѐ ходить на цій землі від часів Трипіллѐ. Нашими національними цінностѐми дихаю
всѐ Ювропа. Ще 500 років тому в Україні вже було виборче право, тут обирали українських гетьманів,
коли в Ювропі ще передавали владу від батька до сина. Про це свідчать і середньовічні міські статути, і
гетьманські універсали, і пакти і Конституціѐ законів і вольностей Війська Запорізького, укладені 5 квітнѐ
1710 року, відомі під назвоя Конституціѐ Пилипа Орлика. А в найчорніший длѐ української нації час
темрѐви й рабства, мов блискавка, народу світили слова рівноапостольного Тараса Шевченка:
«...вставайте, кайдани порвіте і вражоя злоя кров'я воля окропіте».
Президентом України та керівництвом Міністерства закордонних справ України поставлена перед
закордонними представництвами України важлива та, водночас, дуже почесна задача – згуртуваннѐ
місцевого українства та наданнѐ підтримки у встановленні контактів з Україноя, адаптації до умов
країни проживаннѐ. У цьому контексті консульськоя установоя України планомірно ведетьсѐ робота у
напрѐмку наданнѐ всілѐкого сприѐннѐ не тільки громадѐнам України, а й іноземним громадѐнам
українського походженнѐ в отриманні ѐкомога більшої інформації про Україну, про роботу, ѐка
здійсняютьсѐ на цьому важливому напрѐмку Урѐдом України.
Треба відзначити, що у цій роботі Генеральне консульство знаходить добре порозуміннѐ з нашоя
діаспороя.
Доречно зазначити, що закордонні дипломатичні представництва України ю справжніми
координуячими та об'юднуячими центрами діѐльності світового українства.
Сьогодні, в день відкриттѐ Конгресу, принагідно згадати слова з промови Президента України
В. А. Ященка на відкритті IV Всесвітнього форуму українців: «...Треба відмовитись від неприродного
поділу українців на своїх та зарубіжних. У світоглѐдному сенсі, Україна ю там, де ю українці і ю наша рідна
українська мова. Потрібно створити сучасну глобальну централізовану мережу длѐ діалогу з усіма
нашими співвітчизниками за кордоном, не оминаячи жодного – ані давні еміграційні хвилі, ані новітні
осередки чи сучасні трудові міграції. У цьому сенсі не варто забувати й про тих вихідців з України, ѐкі
тѐжіять до неї, попри іншу національну приналежність.»
Ми розуміюмо, що, насамперед, перед нами, українськими дипломатами, стоїть принципове
завданнѐ здійснити вивченнѐ української присутності за кордоном, систематизувати відомості про всі
наѐвні національні надбаннѐ поза межами України, про могили і місцѐ, пов'ѐзані з видатними
українцѐми, знайти, розшукати і, по можливості, повернути численні архіви, історичні цінності та
мистецьку спадщину. Це одне з найголовніших наших завдань!
Сьогодні Українська Держава приділѐю значну увагу створення ефективної моделі співпраці із
закордонним українством, вироблення ґрунтовної сучасної концепції шлѐхів розвитку світового
українства, його стратегічних цілей і завдань не лише в області культури, а й у політичній, економічній та
науковій сферах.
Віримо у високе призначеннѐ та світле майбутню України. Слава Україні!

Генеральний консул України у Варні

Володимир ПАСІЧНИК

м. Варна 17.06.2008р.
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Товариство зв'язків
з українцями за межами
України
(Товариство «Україна—Світ»)
Вул. Золотоворітська, 6а, Київ, 01034,
Україна
Тел.: (044)234 80 81, факс: (044)228 04 38
E-mail: ukrsvit@prf.org.ua
www.ukrsvit.kiev.ua

Association for Contacts
with Ukrainians Living
Outside Ukraine
(Society «Ukraine-Svit»)
Vul. Zolotovoritska, 6a, Kyiv, 01034,
Ukraine
Tel.: (044)234 80 81, fax: (044)228 04 38
E-mail: ukrsvit@prf.org.ua
www.ukrsvit.kiev.ua

Організаторам та учасникам
II Міжнародної науково-практичної
конференції «Діаспора ѐк чинник
утвердженнѐ держави Україна
у міжнародній спільноті.
Діаспора у світовій цивілізації»

Шановні учасники та гості конференції!
Дорогі співвітчизники!
Товариство зв'ѐзків з українцѐми за межами України вітаю Вас на цьому високоповажному
зібранні. Уже вдруге стародавній Львів гостинно приймаю представників світового українства длѐ
обговореннѐ важливої проблеми сучасності – проблеми нашої спільної участі в утвердженні високого
іміджу української Держави у міжнародній спільноті.
Шановні учасники конференції! Завдѐки вашій національній самосвідомості, ентузіазмові та
наполегливості далеко поза межами України зберігаютьсѐ і поширяютьсѐ українська мова, українське
мистецтво, українські звичаї та наші культурні традиції.
Україна ціную Вашу діѐльність щодо збереженнѐ українського родоводу, навчаннѐ та вихованнѐ
української молоді за рубежем в дусі лябові і поваги до України, до мови і традицій батьків.
Бажая Вам здійсненнѐ намічених планів і задумів! Хай розуміннѐ високої мети Вашого зібраннѐ
надихаю Вас на нові наукові та практичні здобутки!
Від імені Товариства «Україна-Світ» вітая Вас з початком роботи конференції і бажая Вам цікавих
доповідей, плідних наукових дискусій, нових творчих успіхів і високих наукових досѐгнень на благо
України, а гостѐм також на благо країн їх проживаннѐ.
Бажая міцного здоров'ѐ і особистого щастѐ Вам і Вашим родинам!
Нехай з Божої ласки у Ваших серцѐх назавжди оселитьсѐ радість, добро й благодать!
З повагоя,
Голова Товариства «Україна-Світ»,

Герой України

Іван ДРАЧ
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. А. ШОЛОХОВА
УФИМСКИЙ ФИЛИАЛ
17.06.08 № 245/06 – 15
Організаторам та учасникам
II Міжнародної науково-практичної
конференції «Діаспора ѐк чинник
утвердженнѐ держави Україна
у міжнародній спільноті.
Діаспора у світовій цивілізації»

Дорогі учасники конференції!
Високоповажне зібрання!
Прийміть щиросердечні вітаннѐ від мене та усіх українців Башкортостану з нагоди Міжнародної
науково-практичної конференції «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Україна у міжнародній
спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації», котра проходить на гостинній львівській землі.
Українська діаспора ю невід'юмноя часткоя великого українського народу, предки ѐкого мріѐли
про своя самостійну та незалежну державу, плекаячи на чужині традиції, передаячи від поколіннѐ до
поколіннѐ лябов до рідної мови, культури та неньки-України.
На ѐких континентах світу не проживали б українці, вони ніколи не залишалисѐ байдужими до
своюї історичної Батьківщини, підтримуячи її у часи безнадії і в радісні дні, активно сприѐячи
поширення у світі правди про історія нашого народу, його трагічне минуле.
Переконаний, що нинішнѐ конференціѐ сприѐтиме подальшому згуртування українців усього
світу та зміцнення їх зв'ѐзків з історичноя Батьківщиноя, пожвавлення науково-дослідницької та
культурно-освітньої роботи.
Бажая вам, вельмишановне панство, міцного здоров'ѐ, щастѐ і процвітаннѐ.

З повагоя,

Василь БАБЕНКО
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЬІ
КУЛЬТУРНЬІЙ ЦЕНТР УКРАИНЬІ В МОСКВЕ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР УКРАЇНИ В МОСКВІ

_________________________________________________________________________________
119019, Москва, вул.Арбат, 9, будівлѐ 1
Тел.: (495) 737-88-34, факс: (495) 291-70-70
e-mail: ukraineru@yandex.ru
Ректору Національного університету
«Львівська політехніка»
пану професору Бобалу Юрія Ярославовичу
Директору міжнародного інституту освіти,
культури та зв'ѐзків з діаспороя
пані Клячковській Ірині Михайлівні

Вельмишановні співвітчизники!
Культурний центр України в Москві щиро вітає Вас
з початком МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ!
Низько вклонѐюмось організаторам цього заходу — хай ваші зусиллѐ повертаятьсѐ до Вас
сторицея. Висловляюмо вдѐчність за гуртуваннѐ українських громад світу, пропагуваннѐ української
культури, історії, мови. Пам'ѐтайте, що всі українці, ѐкі живуть за межами рідної Неньки, чекаять з
нетерпіннѐм таких зібрань. Горді з того, що нас знаять, запрошуять, з нами співпрацяять.
Особисто дѐкуюмо пані Ірині Клячковській, пані Марії Галік, пану Ігоря Калинця за копітку та
активну роботу в організації Конгресу. Бажаюмо всім учасникам міцного здоров'ѐ, творчої наснаги на
довгі роки, успіхів в усіх починаннѐх.
Культурний центр України в Москві завжди чекаю на Вас, дорогі українці.

Хай щастить Вам, ляди добрі!
Слава Україні!
З повагоя,
Генеральний директор

Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО

Завідуяча відділом інформації і діаспори

Лядмила МЕЛЬНИК
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Віктор ПЕДЕНКО
Генеральний секретар СКУ, Канада

ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРОСУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ
СЕРЕД ВПЛИВОВИХ ГРАВЦІВ НА МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ
Одне з головних завдань українців, ѐкі проживаять за кордоном, полѐгаю в тому, щоб робити всі
можливі заходи, скеровані на допомогу Україні, і таким чином сприѐти їй стати вагомим членом
світового співтовариства у всіх галузѐх державного скріпленнѐ та увійти у всі світові структури, визнані
цілим світом ѐк необхідні інституції длѐ піднесеннѐ демократичного рівнѐ держави, політичної зрілості,
добробуту і безпеки. Таке завданнѐ закордонні українці зможуть виконати при умові, що наѐвними
будуть два наступних аспекти їхньої діѐльності. Перше, щоб у країнах поселеннѐ були потужні,
політично зрілі і активні українські громадські й релігійні організації, ѐкі б мали позитивний вплив на
державні і громадські організації й установи в цих країнах. Така ідеѐ була озвучена ще 1998-го року в
гаслі Світового Конґресу Українців – «Сильна діаспора – Сильна націѐ-Україна».
Другий аспект, теж надзвичайно важливий, зобов’ѐзую нас, щоб на міжнародній арені намаганнѐ і
дії Української держави та української діаспори були скоординовані й узгоджені, щоб ці дві частини
українства діѐли синхронно.
І тут відзначу, що організаційно світове українство збільшуютьсѐ і зміцняютьсѐ. Протѐгом десѐти
минулих років членство організацій Світового Конґресу Українців кількісно значно зросло. Варто
нагадати, що ініціаторами створеннѐ Світового Конґресу Вільних Українців у 1967 році були члени
українських організацій усього з десѐти країн, а сьогодні Світовий Конґрес Українців представлѐю
українські організації з понад тридцѐти країн світу: переважно з держав пострадѐнського простору, а
також з ювропейських країн, де українці четвертої, найновішої хвилі створяять активні й динамічні
осередки – в основному українські церковні та громадські організації, ѐкі зареюстровані в державних
установах. Саме ці нові українські організації, ѐким допомагаять урѐди, маять безперечний вплив на
динаміку відносин між державами їхнього проживаннѐ та Україноя.
Координаціѐ дій українських урѐдових установ і діаспорних організацій набираю позитивних
обертів, а з тим зміняютьсѐ на краще й обличчѐ України, її міжнародний імідж. Щоб не бути
голослівним, наведу кілька прикладів, ѐкі чітко вказуять на позитивні наслідки спільних дій України і
діаспори. Вже понад десѐть років представники української діаспори беруть активну участь у виборчих
процесах в Україні в ролі міжнародних спостерігачів, допомагаячи таким чином Україні на шлѐху
демократизації її політичних інституцій. За цей час тисѐчі українських міжнародних спостерігачів за
власні кошти об'їздили всі закутки України, відвідали всі виборчі дільниці – і на президентських
виборах, і на виборах до Верховної Ради.
Велика кількість українських міжнародних спостерігачів – це представники Світового Конґресу
Українців, ѐкий у співпраці з Центральноя Виборчоя Комісіюя допомагав їм отримати акредитація
міжнародних спостерігачів. Найбільш промовистоя подіюя під цим кутом зору була Помаранчева
револяціѐ, коли більше двох з половиноя тисѐч міжнародних спостерігачів – українців з діаспори –
вклячились у ця праця.
Другий приклад: Україна протѐгом багатьох років намагалась вплинути на Сполучені Штати, щоб
анулявати поправку Джексона-Веника, ѐка перешкоджала поліпшення торгівельних відносин між
Україноя і США. Це питаннѐ було вирішене на користь України післѐ багатьох петицій, заѐв і просто
лобіяваннѐ двох Українських Цетраль (УККА і УАКР) та інших організацій. У результаті поправка
Джексона-Веника відкликана, торгівельні відносини між Україноя і США нормалізовані.
Третій приклад: від перших років незалежності Україна прагнула стати членом Світової Організації
Торгівлі з метоя поліпшеннѐ своїх торгівельних можливостей та економіки. Цей процес теж тривав
десѐть років. І хоч Україна була змушена виконати всі свої зобов’ѐзаннѐ, проте не обійшлосѐ без
лобіявань провідних організацій української діаспори. Результат: Україна вже стала повноправним
членом СОТ і може користуватисѐ всіма правами членства світової організації.
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Пленарне засіданнѐ

Наступний приклад: російський цар Олександр II 1876-го року підписав ганебний Емський указ
про заборону українського друкованого слова. У століттѐ виходу указу українська спільнота під
проводом Світового Конґресу Українців на будинку, де був підписаний указ, встановила, за дозволом
міської управи Бад-Емс, пам’ѐтну дошку, на ѐкій німецькоя мовоя було написано, що цей
антиукраїнський акт відбувсѐ саме там. А 2007-го року дошка зникла. Були різні припущеннѐ, мовлѐв, це
діло рук російської діаспори тощо. Головне в тому, що завдѐки наполегливому домагання Президії СКУ
та Міністерства закордонних справ України, за допомогоя генерального консула України у Франкфурті
Олександра Новосьолова дошка маю бути знову встановлена. Ю співпрацѐ і ю успіх. Найѐскравішим
прикладом співпраці України і діаспори можна назвати спільні дії в 75-ту річниця Голодомору в Україні.
Цього року Україна і українці світу відзначаять сумний явілей одніюї з найбільших трагедій лядства.
Протѐгом багатьох років ми домагаюмось визнаннѐ Голодомору актом геноциду українського народу – і
на форумі ООН, і в парламентах держав світу. Світовий Конґрес Українців та Міністерство закордонних
справ України роблѐть заходи з метоя схваленнѐ такої резоляції в ООН. Ми знаюмо, що наші
дотеперішні успіхи у цій галузі мінімальні, але й далі продовжуюмо працявати.
Минулого року Світовий Конґрес Українців уклав зразок резоляції у справі визнаннѐ Голодомору
актом геноциду і вислав до всіх своїх складових організацій СКУ у світі із закликом впливати на урѐди й
парламенти їхніх країн, а водночас подібні заходи робили українські дипломати та офіційні
представники України.
До цього часу парламенти 16 країн, а серед них і Канада, країна мого проживаннѐ, визнали
Голодомор актом геноциду.
Канадські парламентарі українського походженнѐ та Конґрес Українців Канади доклали
максимальних зусиль длѐ успішного завершеннѐ ціюї важливої акції ѐк виѐв спільної дії – і знову успіх.
аскравим прикладом співпраці, координації та синхронних дій цього року ю проект «Незгасима
свічка» у пам’ѐть про мільйони українських жертв запланованого Москвоя Голодомору 1932-го–33-го
років. Спільні дії щодо проведеннѐ міжнародної акції були узгоджені з Секретаріатом Президента,
Інститутом національної пам’ѐті та з Міжнародним Координаційним Комітетом Світового Конґресу
Українців, ѐкий очоляю Степан Романів — представник української Австралії. Проект «Незгасима
свічка», ѐкий проходить у 33-ох країнах світу під гаслом «Україна пам’ѐтаю — Світ визнаю!» – це
важливий приклад спільних дій України і діаспори. Уѐвіть собі – площа білѐ канадського Парламенту в
Оттаві, пліч-о-пліч стоѐть Президент і Посол України, провідні члени українських організацій у Канаді,
члени канадського Урѐду і Парламенту – всі вони зійшлисѐ длѐ того, щоб вшанувати пам’ѐть жертв
Голодомору в Україні. Вшануваннѐ жертв Голодомору відбулось у всіх головних містах Канади, у
Сполучених Штатах Америки, у багатьох столицѐх світу. Це велика заслуга державного керівництва
України та організованої української спільноти. Такоя ю дійсність сьогоденнѐ. Але що перед нами ? Що
ми повинні осѐгнути в майбутньому?
По-перше, вхід України до лав Північно-Атлантичного альѐнсу – НАТО – та повноправне членство
у Ювропейському Соязі. І тут організована українська спільнота відіграю важливу роль. У Західній Ювропі
проживаю білѐ трьох мільйонів українців , ѐкі ю там нашими найкращими амбасадорами.
Відвідуячи українські громади в західноювропейських країнах, ѐ переконавсѐ у позитивній оцінці
українських робітників у Португалії, Іспанії, Італії, Греції та в інших країнах. Українців вважаять
фаховими працівниками, чесними лядьми, ѐкі тѐжко працяять длѐ того, щоб допомогти своїм сім’ѐм
гідно жити. Українські організації в цих країнах представлѐять українську культуру та історичні
надбаннѐ в позитивному світлі. Також робитьсѐ вплив на політичні структури цих країн длѐ висвітленнѐ
позитивних аспектів України сьогодні та її можливостей у майбутньому.
Хоч завданнѐ перед Україноя нелегкі, ѐ переконаний, що Україна у співпраці з українськоя
діаспороя дійде до визначеної мети – стати рівноя серед рівних у ювропейській сім'ї народів.
Підсумовуячи, ще раз підкресляя, що тільки сильна діаспора може допомогти Україні дійти до
бажаних вершин. А Україна, у своя чергу, повинна надати діаспорі допомогу у сфері шкільництва, у
сфері підтримки українських установ та інституцій. Свій імідж держава вироблѐю сама – діаспора лише
може ця картину дещо доповнити, збагатити, але ніѐк не змінити. Нас, українців, ѐкі проживаять за
межами України, нараховуютьсѐ понад 20 мільйонів. акий це величезний лядський потенціал! Україна в
міру можливості повинна скерувати ресурси, щоб цей потенціал розвивавсѐ, але головно, щоб у процесі
співпраці і спільних дій Україна максимально використовувала цей потенціал діаспори.
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

На майдані Незалежності під час Помаранчевої револяції звучала піснѐ «Разом нас багато, нас не
подолати». На моя думку, найважливішим у цій пісні ю слово «РАЗОМ»! акщо Україна і діаспора будуть
співпрацявати, то тоді й Україна, і діаспора разом виграять, і тоді, ѐ певен, нас ніхто не подолаю.

Аскольд ЛОЗИНСЬКИЙ
Президент Світового Конґресу Українців, Нья-Йорк, США

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ДІAСПОРИ ДО УКРАЇНИ
Українці, що проживаять за межами України та вважаять себе частиноя діаспори, живуть
подіѐми в Україні майже подібно до мешканців самої України. Хоча фізично вони і не відчуваять її
теплоти і холоду, духовно вони радіять її успіхам і переживаять її труднощі.
У 2002 році на II Всесвітньому форумі українців, за пропозиціюя Президента України, мноя було
подано відносно вичерпний звіт про те, що саме діаспора зробила длѐ України. І хоча з того часу вже
пройшло майже 6 років, дозволя собі частково скористатись цими матеріалами та подам деѐкі питаннѐ
до України, ѐкі в цілому висвітляять предмет нашої зацікавленості та стурбованості на сучасному етапі.
З перших днів проголошеннѐ незалежности України українські громади т.зв. Західної діаспори
намагались вплинути на свої урѐди у плані прихильного ставленнѐ до молодої держави, у першу чергу
добиваячись її визнаннѐ ѐк суверенного члена світового співтовариства. І хоча можна допустити, що
Польща, першоя визнавши незалежну Україну, зробила це задлѐ сусідських відносин, – другоя країноя
світу, котра визнала Україну, була Канада, і це, без усѐкого сумніву, завдѐки великому впливу її
українського населеннѐ. Українці США, знаячи ставленнѐ до цього питаннѐ урѐду США (1 серпнѐ 1991
року в Киюві Президент Буш (старший) закликав до збереженнѐ СРСР), уже у вересні 1991 року
влаштували масову маніфестація перед Білим Домом у Вашингтоні, вимагаячи визнаннѐ молодої
держави, котре не прийшло так скоро, – це сталосѐ післѐ розпаду СРСР у грудні 1991 року.
Пригадуютьсѐ, коли вибраний народом України Президент мав уперше зустрітисѐ з Президентом США
Біллом Клінтоном у листопаді 1994 року у Вашингтоні, американці планували ця зустріч ѐк робочий
візит; і тільки завдѐки зусиллѐм української громади у США та послідовній критиці політики Білого Дому
з боку американської преси відвідини пройшли на найвищому державному рівні. Головна авеня перед
Білим Домом у Вашингтоні майоріла українськими та американськими прапорами. Подібних прикладів
чимало. І не тільки у США, але й у Канаді, Австралії, у країнах Ювропи, Південної Америки – усяди, де ю
українські громади. Навіть у постсоціалістичних та пострадѐнських країнах, у Польщі, Угорщині, Чеській
Республіці, Словаччині, Румунії, Прибалтиці, Узбекистані, Казахстані українські громади діять, немов
посли молодої держави, забезпечуячи прихильне ставленнѐ владних структур їхніх держав до України.
Крім того, в деѐких країнах діаспора навіть фінансувала придбаннѐ приміщень длѐ дипломатичних
місій, зокрема генеральних консульств у Нья-Йорку та в Чикаго (частково), постійного представництва
до ООН у Нья-Йорку, посольства та резиденції посла в Канаді та ін.
Цілком зрозуміло, що два з половиноя мільйони відносно фінансово забезпечених українців,
котрі проживаять в економічно розвинених країнах т. зв. Великої Сімки (зрозуміло, тут не йдетьсѐ про
новоприбулих, т.зв. заробітчан) не можуть власними силами надолужити економічні негаразди своїх
землѐків у країні, ѐка перебуваю у перехідному періоді від командної до ринкової економіки та, окрім
цього, успадкувала страхіттѐ одніюї з найбільших в історії лядства ѐдерних катастроф. У зв’ѐзку з цим
зазначимо, що, згідно зі звітом Світової Ради Суспільної Служби Світового Конґресу Українців на
останньому, VIII Конґресі СКУ, за десѐть років тільки руками української діаспори в Україну передано
гуманітарної допомоги на 70 млн. американських доларів [1]. Це не вклячаю допомогу родин з Заходу
своїм родичам в Україні (деѐкі неофіційні обчисленнѐ осіб з Національного Банку України вказуять, що
цѐ допомога сѐгаю 20% внутрішнього валового продукту України) та допомогу західних неукраїнських
урѐдових та неурѐдових структур у гуманітарній та в освітньо-технічній сфері, що була надана Україні
безпосередньо стараннѐми діаспори. Це складаю мільѐрди доларів. Чимало зроблено також длѐ
розвитку освіти, науки та культури, зокрема завдѐки фінансування різних проектів, у тому числі й
музичних рок-концертів, видання публікацій, книг, навіть повнометражних художніх кінофільмів про
білі плѐми у нашій історії, фінансування телесеріалів, влаштування наукових конференцій, створення
курсів вивченнѐ іноземних мов, сприѐння у розвитку ринкових економічних відносин, у впровадженні
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теоретичних та практичних засад законодавства демократичних і ринкових держав, встановлення
демократичних інституцій, сприѐння у проведенні демократичних процесів та реформ гілок влади,
встановлення незалежного судочинства. Різними організаціѐми, публічними та приватними
фундаціѐми виділено стипендії длѐ студій в Україні та на Заході, впроваджено обмін студентами,
надаютьсѐ допомога будинкам дитини, сиротам тощо. Діаспора допомагала навіть у встановленні
пам’ѐтників Тарасу Шевченку в різних містах України – Львів, Луганськ, алта.
Длѐ повнішого уѐвленнѐ діапазону допомоги діаспори наведемо дані про допомогу українському
спорту. Спочатку від 1993 року діаспора фінансувала сплату реюстраційних внесків українських
спортивних федерацій до міжнародних організацій, що сприѐло участі українських команд у
міжнародних змаганнѐх: від 1993 р. у світових університетських іграх у Баффало, штат Нья-Йорк; у 1994
році у Ліллегаммері на зимовій Олімпіаді, у 1996 на літній Олімпіаді в Атланті, у 1998 році на зимовій
Олімпіаді у Нагано, у 2000 році на літніх олімпійських іграх в Сіднеї та у підготовці до зимових
Олімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті в 2002 році і т. п. Українська діаспора або сама фінансувала, або
знайшла спонсорів длѐ забезпеченнѐ спортивних команд України транспортом, місцем та всім
необхідним длѐ тренувань та перебуваннѐ – у загальній сумі на мільйони доларів. Так, наприклад,
готуячись до зимових олімпійських ігор в Солт-Лейк-Сіті у 2002 році, 27 членів команди з біатлону та з
лижних перегонів упродовж місѐцѐ тренувались у США, а понад 50 – у Канаді, готуячись до світового
чемпіонату з легкої атлетики. Все це коштом або внаслідок зусиль української діаспори або її приѐтелів
в країнах проживаннѐ.
Слід відзначити також ініціативу організованих громад та поодиноких представників діаспори
(інколи власними фондами, а головно впливом на західні комерційні компанії) щодо інвестуваннѐ
капіталу в Україну чи створеннѐ західних комерційних структур в Україні. І хоча ці суми далеко
недостатні, у цьому питанні з боку України слід забезпечити більш сприѐтливий інвестиційний клімат.
Чимало представників української діаспори сьогодні працяять в Україні ѐк речники різних західних
комерційних структур і готові більше допомагати не тільки у розвитку підприюмництва та
індустріалізації, але й у гуманітарній та культурно-освітній площинах, за умови наданнѐ Україноя таких
можливостей. Це тема длѐ окремої доповіді.
Важливо відзначити, що діаспора допомагаю ѐк українцѐм, що проживаять в Україні, так і тим, що
перебуваять за її межами. З 20 мільйонів українців діаспори майже 15 млн. мешкаять у
постсоціалістичних та пострадѐнських країнах, ѐкі не належать до високорозвинених (економічно та
демократично). Українці Заходу намагаятьсѐ надавати їм гуманітарну допомогу у виглѐді медичного
обладнаннѐ, технічних засобів тощо. Длѐ прикладу тільки згадаюмо, що українська діаспора США
допомогла побудувати українцѐм Казахстану церкву у Павлодарі, Караганді, сьогодні допомагаю в
Астані, а також будую школу у Караганді.
Разом з тим, мабуть, найважливішим ю безпосередню зацікавленнѐ проблемами наших братів.
Навіть у тих країнах, де почала розвиватись економіка та відчуваютьсѐ демократизаціѐ суспільства,
спостерігаятьсѐ приклади пригнобленнѐ українського етнічного населеннѐ або немаю намаганнѐ
надолужити лихо, заподіѐне нашому народові в минулому. Так, наприклад, длѐ української діаспори в
Польщі та за її межами довгий час ю незагоюними рани і кривди акції «Вісла» та табору в авожні. І навіть
незважаячи на добросусідські відносини з Україноя, питаннѐ визнаннѐ завданого лиха та
відшкодуваннѐ з боку Польщі і по сьогодні залишаютьсѐ відкритим. І ѐким же було здивуваннѐ речників
польської влади у відповідь на стурбованість діаспори цими питаннѐми: чому делегації України не
підносѐть ці питаннѐ?
Інші проблеми у Словаччині, де урѐдові структури намагаятьсѐ знівечити українську громаду,
розколяячи її на українців та русинів. Світова українська діаспора займаютьсѐ і цими справами. Ще
один приклад: на пострадѐнському просторі у Білорусі, на давніх українських землѐх Берестейщини,
заборонили перереюстрація українських культурних та освітніх установ. У результаті безпосереднього
втручаннѐ української світової діаспори були зроблені хоча й мінімальні, але полегшеннѐ. Також
вимагаю уваги питаннѐ української національної меншини у Росії, де, за різними даними, проживаю
близько 5 мільйонів українців, а фактично – не менше 10. У той же час у Росії немаю жодної
україномовної школи, утримуваної державоя, тобто Російськоя Федераціюя; немаю жодного
українського собору, тобто споруди, Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної
Церкви чи Української Греко-Католицької Церкви. Натомість в Україні, де проживаю білѐ 10 мільйонів
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росіѐн, наша держава утримую 3,500 російськомовних шкіл, дію 7,500 парафій та храмів православної
церкви Московського патріархату, котра, хоч і називаютьсѐ Українськоя Православноя Церквоя МП, по
суті ю російськоя. У зв’ѐзку з цим відомий колишній дисидент, росіѐнин отець Глiб акунін, вказував, що
одним з найбільш вдалих інструментів російського імперіалізму в Україні ю Московський Патріaрхат,
очоляваний Патріархом Алексіюм ІІ у Москві. У 2001 році, напередодні приїзду Свѐтійшого Отцѐ Папи
Івана Павла ІІ до України, юпископ Іполит – один із речників УПЦ МП – недвозначно заѐвив: «Православна
сила, до ѐкої ѐ відношу і себе, виступаю категорично проти самої ідеї автокефалії в Україні, ѐк не можна
розділити Свѐту Трійця, так не можна і розділити Триюдину Русь – Велику, Малу і Білу. Ми бачимо Україну
ѐскравоя, самобутньоя, неповторноя, але невід’юмноя частиноя російського світу» [2].
Не можна не згадати і про події, пов’ѐзані з храмом Української Православної Церкви Київського
Патріархату у Ногінську, за 45 кілометрів від Москви, Росіѐ. У вересні 1997 року його насильно відібрали
та віддали до Московської Патріархії. Релігійна громада Київського Патріархату була змушена шукати
притулку в казармі, де місцева влада перекрила світло та газ. На жаль, посли України у Москві не
виступили на захист української церкви. Натомість світова українська діаспора поцікавилась ціюя
справоя, уможливила зустрічі іюрараха-душпастирѐ релігійної громади у Ногінську з речниками
Конґресу США та передала ця справу комісару Національних Меншин Організації Безпеки і Співпраці
Европи. На сьогодні, післѐ безуспішного розглѐду судами усіх рівнів Російської Федерації, справа, за
підтримки СКУ, передаютьсѐ до Ювропейського суду з прав лядини.
Відносно найважливіших проблем сьогоденнѐ зупинимось на питанні українського Голодомору
1932-1933 рр. Відзначеннѐ 75-ої річниці великої трагедії українські громади близько тридцѐти країн
світу розпочали ще в минулому році (багато громад вшановую пам’ѐть про жертви нашого народу
щорічно). У цьому році українці діаспори, окрім традиційного проведеннѐ панахид, наукових
конференцій, виставок, різноманітних пам’ѐтних заходів, публікацій тощо, активно працяять над
поширеннѐм правди серед населеннѐ своїх країн, а також над визнаннѐм Голодомору геноцидом
українського народу з боку їхніх держав та світових організацій. До червнѐ 2008 року резоляції у справі
визнаннѐ українського Голодомору прийнѐли, окрім України, 16 країн світу. Важливу діѐльність щодо
відзначеннѐ 75-ої річниці Голодомору розгорнув створений з ініціативи СКУ у 2006 році Міжнародний
Комітет Голодомору: завдѐки тісній співпраці діаспори і Міністерства закордонних справ України
координуятьсѐ і втіляятьсѐ в життѐ важливі длѐ усього українства проекти, одним з найбільших серед ѐких
стала міжнародна акціѐ «Незгасима свічка», що мобілізую відзначеннѐ Голодомору у 33 країнах світу.
Отже, підсумовуячи сказане, лише зазначимо, що все це лише поодинокі приклади величезної
праці, ѐку Світовий Конґрес Українців (раніше Світовий Конґрес Вільних Українців) проводить протѐгом
41 року свого існуваннѐ задлѐ світового українства.
Оскільки тепер ми вже на сімнадцѐтому році незалежности, насмілимосѐ з діаспори, де сьогодні
проживаю кожен третій українець, поставити питаннѐ Україні. На нашу думку, ці питаннѐ надзвичайно
важливі, і тому просимо Президента, Прем’юр-міністра, Голову Верховної Ради чи осіб, ѐкі
безпосередньо відповідаять за певну ділѐнку праці, дати щиру відповідь. Подая їх без попереднього
поѐсненнѐ з надіюя, що порушені справи ю доволі зрозумілі.
Оскільки у цьому році відзначаюмо 75-літтѐ найбільшої трагедії нашого народу – Голодомору
1932-33рр. – пріоритетно ставимо наступні термінові питаннѐ:
Чому на місці, призначеному длѐ меморіального пам’ѐтника жертвам Голодомору в Киюві (вул.
І. Мазепи 15-а), ѐкий повинен бути зведений до листопада 2008 р., не видно жодних ознак
будівництва? Зауважу, що під час зустрічі з делегаціюя СКУ в Канаді, 28 травнѐ ц.р., Президент України
ще раз запевнив нас, що пам'ѐтник буде споруджено вчасно.
акі заходи з нагоди 75-літтѐ Голодомору заплановані в Україні, зокрема в областѐх, окрім одного,
основного відзначеннѐ в листопаді ц.р. ?
Чи вивченнѐ теми Голодомору ю обов’ѐзковим длѐ усіх шкіл України? Чи ю школи, де ці уроки
проходѐть систематично?
Чи виставки про Голодомор експонувалисѐ у цьому році в Україні, де і коли?
Наступні питаннѐ не термінового характеру, одначе, на нашу думку, доволі наспілі:
Чи за останні чотири роки ю випадки звільненнѐ з посади державних службовців всеукраїнського
чи іншого рівнѐ за ігноруваннѐ української мови під час праці?
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Чи за час від останніх виборів були намаганнѐ змінити регламент ВР щодо заборони виступати на
засіданнѐх недержавноя мовоя?
Чи в Секретаріаті Президента та в Кабінеті Міністрів говорѐть між собоя російськоя мовоя?
Чому члени Кабінету Міністру публічно користуятьсѐ російськоя мовоя?
Чому з державного бяджету фінансуятьсѐ російськомовні школи?
Чому в Українській державі орденом «Золота Зірка» званнѐ Героѐ України за визначні геройські
вчинки нагороджуятьсѐ особи, ѐкі боролись за СРСР, а не за Україну? Чому таке званнѐ не надаютьсѐ
тим, хто загинув за Україну? Чому Роман Шухевич і Василь Стус були удостоюні званнѐ Героѐ України без
«Золотої Зірки», тобто «за визначні трудові досѐгненнѐ»?
Чому і далі відзначаютьсѐ День Перемоги 9 травнѐ 1945 року, ѐкий за своюя суття засвідчив
перемогу одного окупанта української землі над іншим?
Чи Акт проголошеннѐ незалежності 24 серпнѐ 1991 року не перекресляю міф про перемогу
українського народу 9 травнѐ 1945 року?
Чи Президент України дав відсіч російським погрозам наставити ракети на Україну і заѐвам проти
суверенности України, зокрема висловам про те, що Україна не держава?
Чому націонал-демократичний табір не спромігсѐ домовитись у питанні виборів до Київської
міської державної адміністрації, висуваячи не більше двох кандидатів?
Чому громадѐни України за кордоном не можуть продовжити закордонні паспорти в
дипломатичних місіѐх України, незважаячи на імміграційний статус у чужій країні?
Чи громадѐни України, що проживаять за кордоном, реально зможуть колись брати участь у
виборах України, незважаячи на віддаль від дипломатичної місії України?
акі кваліфікації Раїси Богатирьової відповідаять її нинішній посаді – Секретарѐ РНБО України? Чи
народ України почуваютьсѐ більш безпечно післѐ її призначеннѐ?
Чому в Україні і досі стоѐть пам’ѐтники Леніну?
Чи в Україні діять центральні суспільно-громадські організації, ѐкі маять цілком пострадѐнську
основу?
Чи існуять публічні добродійні фундації?
Чому не вводитьсѐ закон про меценатство?
Чи післѐ останніх вересневих виборів до ВР було внесено проект про зміни Конституції України
(наприклад, «Нашоя Україноя – Народноя Самообороноя» чи Регіонами, ѐкі обіцѐли це у
передвиборчій кампанії) відносно того, щоб знѐти недоторканість народних депутатів? Чи ю подібний
проект по відношення до суддів?
Чи ю випадки притѐгненнѐ до кримінальної відповідальності за надуживаннѐ державноя
службоя державних працівників різних рівнів (крім ВРУ і судівництва)? акщо ю, то хто вони, за що
звинувачені і чим ці справи закінчились?
Чому немаю відповідних дій на адресу Російської Федерації у питанні розслідуваннѐ вбивств
українських активістів у Росії?
Чому немаю підтримки української громади в Москві щодо Бібліотеки української літератури в
Москві?
акі заходи вживаю Українська держава у відповідь на мовчанку Польщі відносно Українського
народного дому в Перемишлі?
аку матеріальну допомогу одержала діаспора від України у цьому році?
Чи передбачаютьсѐ прийнѐттѐ закону, ѐкий би давав закордонним українцѐм усі права, ѐкі маять
громадѐни України, окрім активного і пасивного виборчого права? Діячий закон фактично даю
закордонному українцеві тільки право на безкоштовну візу, а оскільки громадѐни з заходу і країн з т. зв.
СНД, незважаячи на національну приналежність, користуятьсѐ безвізовим в’їздом в Україну, цей
привілей зводитьсѐ до нулѐ.
Заздалегідь дѐкуюмо за обдумані, вичерпні і щирі відповіді та заходи владних осіб налагодити
питаннѐ, на ѐкі не знаходѐть відповіді.
ЛІТЕРАТУРА:
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Геннадій УДОВЕНКО
Голова Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України

РОЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Щиро дѐкуя організаторам за проведеннѐ ціюї важливої конференції. Хотів би зазначити
особливу роль пані Ірини Клячковської – ініціатора й організатора конференції.
На моя думку, конференціѐ маю розробити відповідні рекомендації Президенту України та Урѐду,
урѐдовим органам, громадським організаціѐм. За час, що минув післѐ Першої конференції тут, у Львові,
важливоя подіюя у житті української діаспори та України став IV Всесвітній форум українців.
Були також схвалені рѐд важливих президентських і урѐдових рішень, спрѐмованих на
активізація співпраці української держави зі «світовим українством». Так, Президент України
В. А. Ященко своїм Указом від 13 жовтнѐ 2006 р. затвердив національну концепція співпраці із
закордонними українцѐми; Урѐд України своюя постановоя прийнѐв Державну програму співпраці із
закордонними українцѐми на період до 2010 року. Ці та інші рішеннѐ, постанови, ѐкі були прийнѐті
різними міністерствами і відомствами, свідчать про те, що длѐ української незалежної держави
важливим фактором у боротьбі за зміцненнѐ нашої державності була, ю і буде українська діаспора.
Одразу хочу зазначити, що Україна зацікавлена не тільки у збереженні діаспори, а й у її зміцненні
у країнах перебуваннѐ. Про це свідчить статтѐ 21 Конституції України: «Україна дбаю про задоволеннѐ
національно-культурних і мовних потреб українців, ѐкі проживаять за межами держави». Це
положеннѐ Конституції України залишаютьсѐ актуальним і зараз.
а хочу скористатисѐ ціюя нагодоя, щиро подѐкувати і низько вклонитисѐ представникам трьох
попередніх хвиль українських міграцій за наполегливу боротьбу за вибореннѐ Україноя своюї
самостійності і соборності. Перебуваячи у Сполучених Штатах протѐгом тривалого часу на різних
дипломатичних посадах, ѐ був безпосереднім свідком беззастережного прагненнѐ українців США до
свободи України. Це ж стосуютьсѐ української діаспори в Канаді, Аргентині, Німеччині, багатьох інших
ювропейських країнах.
Проте час плине. Ляди старшого поколіннѐ відходѐть у небуттѐ, відбуваютьсѐ закономірний
процес асимілѐції українців за кордоном. Втрачаютьсѐ етнічна самобутність. Зростаю кількість змішаних
шлябів.
Більш того, поширяютьсѐ думка в середовищі трьох перших хвиль міграції, мовлѐв, «ми своюї
мети досѐгли – Україна виборола своя незалежність, і тепер справа самої України – її, незалежність,
зміцнявати, поглиблявати і розвивати».
Але події останнього часу свідчать про те, що у зв'ѐзку з посиленнѐм курсу України на
ювроатлантичну інтеграція посиливсѐ зовнішній тиск на Україну, почастішали посѐганнѐ на її
територіальну цілісність і навіть суверенітет. Це насамперед стосуютьсѐ не тільки певних політичних сил,
а й парламенту Росії – її Державної Думи, ѐка звернуласѐ до Президента Росії з пропозиціюя розглѐнути
вихід Росії з Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між нашими державами. Значно
активізуваласѐ п'ѐта колона в Україні, насамперед комуністи, прогресивні соціалісти та й інші. Про це
свідчить поведінка представників цих сил в парламенті України. Кожного разу їхнѐ поведінка у нас
викликаю обуреннѐ і засудженнѐ. Завжди виникаю питаннѐ, чиї інтереси в парламенті України
представлѐять регіонали і комуністи – своюї чи сусідньої держави.
За таких умов повинна активізувати своя діѐльність й українська діаспора і піднѐтисѐ на захист
незалежності й територіальної цілісності нашої держави.
Це дуже важливо саме за сучасних умов. Останнім часом в Україні відбулисѐ важливі і цікаві
міжнародні науково-практичні конференції, круглі столи, семінари тощо, в ѐких мені довелосѐ брати
участь і виступати і ѐкі в тій чи іншій мірі стосувалисѐ й української діаспори та її ролі у сучасному світі.
Перелічу тільки деѐкі з них:
«Український національно-визвольний рух в XX столітті: зовнішньополітичний вимір».
«Ювроатлантичне майбутню України».
«Всеукраїнський форум інтелігенції».
«Гарантії безпеки України в контексті Будапештського меморандуму 1994 року».
«Міжнародний антитерористичний форум: «Діалог культур і релігій: протидіѐ тероризму та
екстремізму».
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«Досвід інтеграції країн Центральної та Південно-Східної Ювропи до ЮС та України».
Особливо хотів би відзначити «Всеукраїнський економічний симпозіум «Економічна культура та
ювропейський досвід», ѐкий був організований Українським гуманітарним ліцеюм Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Кілька слів про цей гуманітарний ліцей. Це унікальний навчальний заклад, в ѐкому навчаятьсѐ
учні 8-11 класів, тобто діти у віці 14-17 років. Ліцей ю ровесником незалежної України, і його власна
висока місіѐ – плеканнѐ національної еліти з державним патріотичним рівнем мисленнѐ,
високоінтелектуальних, високодуховних лядей, відповідальних за власну доля і доля України. Головне
– відбуваютьсѐ вихованнѐ молодого поколіннѐ в дусі безмежної лябові й відданості Україні.
Перші кроки становленнѐ ліцея тісно пов'ѐзані з українськими громадами США, Канади,
Німеччини, Великої Британії, Балтійських країн, і дотепер контакти розвиваятьсѐ. У 2005 році ліцеюм
започатковано проект «Роль Української діаспори в становленні незалежної України». Робочі групи
учнів працявали з науковоя літературоя, Інтернет-ресурсами, виїжджали до країн з найбільш
поширеним поселеннѐм Української діаспори, вивчали її історія, досвід і перспективи розвитку. ак
підсумок, відбуласѐ конференціѐ, на ѐкій учні представлѐли свої доповіді, а висновки і пропозиції,
зроблені ними, були направлені до Міністерства закордонних справ України. Керівник цього проекту,
вчитель ліцея, видав посібник, призначений длѐ вивченнѐ теми «Сучасна Українська діаспора» в ліцеѐх,
гімназіѐх, колегіумах, спеціалізованих школах та класах з поглибленим вивченнѐм гуманітарних
предметів. а навів цей приклад, щоб показати, ѐкого значеннѐ в Україні надаютьсѐ Українській діаспорі.
Повертаячись до ролі української діаспори в сучасних умовах, хочу наголосити на тому, що нам в
Україні, особливо політичній еліті, і Українській діаспорі слід пам'ѐтати трагічний досвід першої
національно-визвольної револяції 18-21 років XX століттѐ.
Приклад: Україна звернуласѐ до НАТО з наміром приюднатисѐ до ПДЧ, тобто плану дій щодо
членства в НАТО, в Бухаресті. Не дивлѐчись на активну підтримку з боку США, нам фактично відмовили
внаслідок негативного ставленнѐ провідних ювропейських членів НАТО – Франції і Німеччини.
В ѐкійсь мірі це ю аналогіюя з відмовоя з боку Франції визнати незалежність України на Брестській
мирній конференції у 1918 році. Біда, ѐкщо не сказати – трагедіѐ, України полѐгаю в тому, що Україна ю
заручником французько-російських і німецько-російських відносин. І ніколи ці країни не будуть на боці
України. Але, на моя думку, свою слово може сказати Українська громада в цих країнах. Тобто
наслідувати приклад Української громади США і Канади під час національно-визвольної боротьби
українського народу наприкінці XX століттѐ.
Тепер хотів би зупинитисѐ на ролі четвертої хвилі еміграції. За різними оцінками, сьогодні від 10
до 18 мільйонів українців проживаять у 100 країнах світу. В 57 країнах створені їхні національні
громадські організації. Значну частину становлѐть сучасна українська міграціѐ. Але вона значно
відрізнѐютьсѐ від трьох попередніх її хвиль. Це переважно молоді ляди, ѐкі маять вищу освіту або
технічну спеціальність, багато з них володіять англійськоя мовоя. Тобто фактично відбуваютьсѐ відплив
інтелекту з України. Досить зазначити, що майже 40% спеціалістів, ѐкі емігрували за кордон на постійне
місце проживаннѐ, маять вчені ступені. Тільки в 1992 році українська наука втратила шосту частину
науковців. Лише протѐгом 1999-2003 років на стале місце проживаннѐ виїхало за кордон близько 300
тисѐч наших громадѐн. У багатьох з них залишивсѐ радѐнський світоглѐд, байдуже ставленнѐ до
української мови, культури, традицій. Нові мігранти, ѐк правило, уникаять контактів із місцевими
українськими громадами. У своя чергу, українські об'юднаннѐ політичного характеру і церкви на заході
неохоче приймаять до своїх лав новоприбулих з України. Проте цей величезний загін сучасної
української міграції слід використовувати у сфері зміцненнѐ української діаспори. Адже це її майбутню.
На моя думку, варто не тільки встановити контакти з представниками четвертої хвилі української
міграції, залучати їх до своїх організацій, але сприѐти створення і нових організацій. Важливо також
сприѐти їхній інтеграції у суспільство країн перебуваннѐ. Дуже важливо, щоб патріотично налаштовані
до України представники «старої» діаспори сприѐли виховання представників сучасної хвилі
української діаспори у дусі лябові до України, до її мови, традицій і культури. Слід зазначити, що
сучасна українська діаспора, а серед неї сьогодні переважну більшість складаять ще громадѐни
України, проголосувала за демократичного президента на останніх президентських виборах, що ю
свідченнѐм відданості справі незалежності України.
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В сучасних умовах велике значеннѐ длѐ України маять перемоги українців на міжнародних
змаганнѐх, фестивалѐх культури і мистецтва. Українська діаспора даю про себе знати і в цій сфері.
Досить нагадати, що на недавньому конкурсі Ювробаченнѐ найвищу оцінку – 12 балів – отримала
українська співачка Ані Лорак від телеглѐдачів Португалії. Адже це результат активності наших землѐків
у цій країні. І це дуже важливо. ак нещодавно зазначив професор Львівського університету ім. І.Франка
арослав Грицак, «Ми живемо в такому суспільстві, де спорт, поп-культура – дійсно великі індустрії, не
менш важливі, ніж видобуваннѐ вугіллѐ або виробництво металу».
Важливу роль українська міграціѐ може відігравати у справі ювроатлантичної інтеграції України.
За браком часу ѐ не можу докладно зупинитисѐ на ролі діаспори у відзначенні 75 роковин
Голодомору 1932-1933 років в Україні. Особливо важливо зазначити, що Верховна Рада України
ухвалила Закон «Про визнаннѐ Голодомору геноцидом українського народу». Потрібно посилити тиск
на владні структури в країнах перебуваннѐ щодо визнаннѐ Голодомору геноцидом українського народу.
Українській громаді у США слід особливу увагу приділити встановлення пам'ѐтника Голодомору у
Вашингтоні.
Підсумовуячи, хотів би зазначити наступне:
По-перше, Україна зацікавлена у зміцненні української діаспори, поглибленні співпраці з нея –
незалежно від хвиль міграції.
По-друге, важливу роль діаспора може відігравати у практичній реалізації політики
ювроатлантичної інтеграції України.
По-третю, слід налагодити активну співпраця з представниками хвилі української міграції,
створявати усі умови длѐ поверненнѐ в Україну.
По-четверте, добиватисѐ визнаннѐ урѐдами країн Голодомору 1932-1933 років геноцидом
українського народу.
Завданнѐ української держави полѐгаю «у сприѐнні всебічного розвитку національної свідомості
українців, ѐкі проживаять за межами України, зміцнення зв'ѐзків з Батьківщиноя та повернення їх в
Україну. Відповідно до статті 12 Конституції України держава дбаю про задоволеннѐ національнокультурних і мовних потреб українців, ѐкі проживаять за її межами». а процитував преамбулу Закону
України «Про правовий статус закордонних українців» від 4 березнѐ 2004 року. А обов'ѐзок держави
полѐгаю в тому, щоб виконувати свої закони.
Сподіваясь, що наша конференціѐ також сприѐтиме активізації співпраці України з українськоя
діаспороя.
І на завершеннѐ, у 1992 році ѐ був призначений першим послом України в Польщі. Пригадуя одну
з моїх перших зустрічей з Українськоя громадоя на заході Польщі. Щирий українець, переселенець зі
сходу Польщі, сказав приблизно таке: «а патріот України і хочу їй тільки добра, але глибоко
переконаний, що Україна буде незалежноя ще максимум один рік». Слава богу, що його прогноз не
збувсѐ.
Незабаром ми будемо відзначати 17 річниця незалежності сучасної України. Україна визнана ѐк
держава. Її знаю і ціную весь світ. Важкий шлѐх долаю Україна до свого ствердженнѐ потужної та
економічно процвітаячої демократичної держави, в ѐкій кожний громадѐнин скаже, що ѐ пишаясь, що
ѐ українець і це наша Землѐ. Ми повинні забезпечити такий високий життювий рівень свого народу та
захист прав і основних свобод лядини, щоб ні українець, ні юврей, ні росіѐнин, ні будь-хто інший не
шукав кращої долі за кордоном.
Слава Україні!

Дмитро ПАВЛИЧКО
Голова Української Всесвітньої Координаційної Ради, м. Київ, Україна

УКРАЇНА ТА СВІТОВИЙ КОНГРЕС УКРАЇНЦІВ
Головна подіѐ сорокаліттѐ, ѐке проминуло з часу створеннѐ Світового Конгресу Вільних
Українців, – відновленнѐ української державності 1991 року. Це була перемога нашого народу,
розбудженого Народним Рухом, ѐкий під гаслом боротьби за перебудову виступив проти всевладдѐ
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комуністичної партії та русифікаційної політики червоної Москви і створив атмосферу, в ѐкій
неухильними історичними актами стали розвал СРСР та постаннѐ незалежної України.
То була спільна перемога ув’ѐзненого, але нескореного народу, і вільного, але внутрішньо
прикутого до страждань своюї нації українства західного світу. На ту безкровну перемогу працявало
найжорстокіше длѐ української нації XX століттѐ, коли післѐ віків неволі українська державність тричі
відроджувалась (1917, 1939, 1941) і тричі була потоплена в крові наших батьків і дідів. На ту перемогу
працявала невмируща легенда Української Повстанської Армії, що вплинула на формуваннѐ
національної неподатливості й гідності української студентської молоді, переслідуваної, але духовно не
переможеної тоталітарним комуністичним ладом.
Організатори СКВУ вписали дату утвореннѐ світового центру українства до традицій боротьби за
нашу державу, перекинули блакитно-злотну райдугу з 1967-го у 1917 рік, але програму своюї діѐльності
спрѐмували не в минуле, а в майбутню України. Підготовка до створеннѐ СКВУ у вільному світі тривала
довго, але час длѐ реалізації геніального, ще Петляриного задуму, вибраний був надзвичайно вдало.
Думая, на політичну дозрілість ініціаторів створеннѐ СКВУ впливали обставини, ѐкі свідчили про
зростаннѐ антирадѐнських настроїв, пробудженнѐ державницьких устремлінь серед української
інтелігенції та жорстоких репресій проти неї в УРСР. Післѐ хрущовської відлиги наступали брежнювські
холоди. Але обернути в кригу вільну думку не здатний жоден мороз. А та вільна думка приходила в
Україну з діаспори; це були книжки, ѐкі потраплѐли до рук нашої молоді. Деѐкі з них варто назвати:
«Україна і українська політика Москви» Мирослава Прокопа, «Сучасна література в УРСР» Івана
Кошелівцѐ, «Розстрілѐне відродженнѐ» Яріѐ Лавріненка, «Вивід прав України» Богдана Кравціва,
номери журналу «Сучасність». Саме ці виданнѐ були конфісковані в заарештованих українських
інтелектуалів, ѐким судилосѐ відіграти видатну роль в боротьбі на нашу державність.
1967-го року в тярмі сиділи арослав Геврич, Іван Гель, Ігор Герета, Богдан Горинь, Михайло
Горинь, Микола Гринь, Панас Заливаха, Мирослава Зваричевська, Дмитро Іващенко, Свѐтослав
Караванський, Ювгеніѐ Кузнюцова, Олександр Мартиненко, Михайло Масятко, арослава Менкуш,
Валентин Мороз, Михайло Озерний, Михайло Осадчий, Іван Русин, Мефодій Чубатий, Анатолій Шевчук.
А це були не тільки вчителі і письменники, а й науковці, техніки та інженери. Того ж 1967 року вийшла в
Парижі книжка «Лихо з розуму» В’ѐчеслава Чорновола; перевидана багатьма мовами, вона давала
правдиву інформація про дисидентський рух в Україні. Українці вільного світу повинні були реагувати
на події в Україні, і вони зробили це, закликавши до юдності свої роздрібнені сили. Сталосѐ чудо.
Українці, здатні до об’юднаннѐ в неволі, а на свободі схильні до виплоджуваннѐ гетьманів і нескінченних
міжусобиць, об’юдналисѐ.
Належить віддати шану ініціаторам створеннѐ та учасникам першого СКВУ: отцеві Василеві
Кушніру, Володимирові Кохану, Йосифові Лисогору, Матвія Стахіву, Миколі Плав’яку, Гнатові
Білинському та митрополитам Мстиславу Скрипнику і Максимові Германяку за їхня рішучість і
витривалість, мудрість і терпеливість, без чого було б неможливо об’юднати численні громадські,
конфесійні та політичні організації, надихані навзаюмноя недовіроя і навіть ворожнечея партійні
угрупуваннѐ, поставити понад їхні суперечки і чвари ідея цілеспрѐмованої боротьби за визволеннѐ
України з комуно-московського рабства.
На правителів Москви та її слухнѐний урѐд у Киюві поѐва СКВУ подіѐла, ѐк на биків червона плахта.
Світова організаціѐ українців, ѐкі в державах свого нового поселеннѐ маять своїх представників у
парламентах та урѐдах, своїх учених, митців та бізнесменів, високі становища в освітній, правничій,
фінансовій, військовій сферах, володіять немалоя нерухомістя в містах і великими ґрунтами білѐ
фермерських садиб, маять свої храми, народні доми, школи, наукові заклади, музеї, бібліотеки,
видавництва, газети й журнали, – така організаціѐ, здогадувались кремлівські ідеологи, матиме вплив
на міжнародні політичні установи і взагалі на західний світ. Вони не помилилисѐ. Політичну вагу СКВУ
засвідчила участь у його перших зборах прем’юр-міністра Канади Джона Діфинбейкера. І хоч президент
США Ніксон не брав участі у першому СКВУ, нема сумніву, що всі наступні лідери Америки, та й сам
Ніксон, ѐкий відвідав у 1990 році Спілку письменників у Киюві, де мав зустріч з керівниками Руху,
відчували завдѐки СКВУ присутність у світі України, ѐка боретьсѐ за своя політичну свободу. Коли
президент Рейган зробив заѐву з приводу смерті Валеріѐ Марченка і сказав, що «його загибель ставить
нас перед фактом трагічного становища лядських прав у Радѐнському Соязі – становища, ѐке рішуче
засуджуять усі американці», цілий світ дослухавсѐ до його слів, а ми в Україні знали, що це сталосѐ
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завдѐки СКВУ.
Документи, схвалені на першому СКВУ, мали прицільне, точне і пророче опрацяваннѐ. Вони не
втратили свого значеннѐ за сорок літ, і сьогодні над ними треба задуматись керівництву самостійної
України, бо там охарактеризована та дійсність, з ѐкої виникла наша ментальна спадщина від імперії,
рабська призвичаюність колонії дивитисѐ на метрополія очима залежних, меншовартісних душ.
Мая на увазі «Меморандум до Генерального секретарѐ Організації Об’юднаних Націй». На
кількох сторінках викладена правдива історіѐ України й дана глибока оцінка радѐнській брехливій
демократії. Читаюмо: «Совютсько-російський режим в Україні безжалісно переслідую всіх українських
патріотів, ѐкі стоѐть за незалежність України, зокрема членів ОУН та УПА, незважаячи на те, що
совютська конституціѐ гарантую Україні повну «суверенність та рівність». Крім того, конституціѐ СССР
забезпечую право Українській та іншим соязним республікам на «вільне відокремленнѐ» від СССР.
Проте насправді кожен проѐв до справжньої незалежності, навіть у межах совютської конституції,
трактуютьсѐ ѐк зрада і жорстоко караютьсѐ. Справжніх українських патріотів совютсько-російський урѐд
зневажливо клеймую ѐк українських буржуазних націоналістів та «ворогів совютської держави».
Багатозначним ю факт, що совютський урѐд не переслідую російських буржуазних націоналістів, а
навпаки, російський шовінізм ототожняютьсѐ з російським патріотизмом».
Тут варто зауважити, що СКВУ бив у самісіньке серце шовіністичної політики ѐк царської, так і
секретарської Росії. Це саме писали у своїх книжках і говорили видатні українські дисиденти, героїчна
когорта, на чолі ѐкої – Василь Стус, а поруч Ярій Бадзьо, Олесь Бердник, Богдан та Михайло Горині, Іван
Дзяба, Михайлина Коцябинська, Василь Лісовий, Левко Лук’ѐненко, Віталій Марченко, Оксана Мешко,
Василь Овсіюнко, Ювген Проняк, Микола Руденко, Ювген Сверстяк, Іван Світличний, Олекса Тихий. У
поетичних творах шістдесѐтників так само розвінчувалась комуністична ідеѐ ѐк маска
великодержавного російського шовінізму. З того Меморандуму СКВУ до ООН, писаного сорок років
тому, хочу навести ще одну важливу цитату, її повинні знати політики в сучасній Україні.
Отже: «Совютський урѐд послідовно й насильно застосовую політику русифікації, метоя ѐкої ю
зрусифікувати український народ і таким чином зламати його національний спротив. Русифікація силоя
проводитьсѐ в українських школах, зокрема, українських університетах, в адміністрації та в армії…
Російська меншина в Україні маю російську школу та пресу. Мільйони українців за межами України,
зокрема в РСФСР, позбавлені українських шкіл, української преси, української книжки й українського
культурного життѐ взагалі». Все, що тут пишетьсѐ про Україну та Росія, стосуютьсѐ теперішнього часу. В
незалежній Українській державі русифікаціѐ продовжуютьсѐ під виглѐдом «демократії». Інформаційний
простір окупований російськомовними засобами масової інформації; пропорційно на тисѐчу
російськомовних газет – десѐть україномовних. акщо взѐти журнали, то їх, наприклад, в Донецькій
області 59 російськомовних, 32 – двомовних і тільки 14 українськомовних. акщо за радѐнських часів не
було церковної русифікаційної скоби, ѐка прибивала б українців до російської мови, то тепер така
могутнѐ клѐмра з’ѐвиласѐ. Це так звана Українська православна церква Московського патріархату, ѐка
захопила Печерську і Почаївську лаври – найголовніші релігійні центри нашого народу – і поводитьсѐ на
українській землі ѐк справжній завойовник, озброюний не христиѐнськоя наукоя, а ненавистя до
українських церков і традицій, до української державницької історії і навіть до будівничого храмів, у
ѐких вона молитьсѐ, гетьмана Івана Мазепи.
Зверненнѐ першого СКВУ до українського народу та до ООН насторожило радѐнських вождів, але
розлятила та роздратувала їх практична діѐльність Конгресу, а саме: встановленнѐ при ООН свого
інформаційного бяро. За прикладом українців такі інформаційні установи при ООН організували
представництва поневолених прибалтійських народів і білорусів. СКВУ згуртував навколо себе політичні
антирадѐнські сили інших народів, у тому числі і росіѐн.
Перший відгук радѐнської преси на поѐву СКВУ з’ѐвивсѐ негайно. Це була статтѐ «Чуттѐ рідної
землі» письменника Яріѐ Смолича, голови Товариства культурних зв’ѐзків з українцѐми за кордоном, в
газеті «Радѐнська Україна» (15.12.1967). У статті СКВУ не згадано, але йдетьсѐ про нього. «І нині, – пише
Смолич, – коли свѐто нашого п’ѐтдесѐтиріччѐ (автор маю на увазі п’ѐтдесѐтиріччѐ Жовтневої револяції. –
Д. П.) особливо нервую реакційні кола в капіталістичному світі і декотрі заправила контрреволяційного
націоналізму, вислужуячись перед ними, намагаятьсѐ знѐти в емігрантських колах черговий
антирадѐнський галас, – в широких верствах емігрантів вони не знаходѐть підтримки».
А все було ѐкраз навпаки, бо той же Смолич у газеті «Вісті з України» (жовтень 1973 р.), вже
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напередодні другого СКВУ, беретьсѐ аналізувати діѐльність СКВУ за шість років і пише довжелезний
памфлет на ця тему. Товариство, кероване Смоличем, було фактично відділеннѐм КДБ України, воно
видавало книжки, присвѐчені викриття «українського буржуазного націоналізму» і користувалосѐ
суворо забороненоя в УРСР націоналістичноя літературоя.
Смолич був допущений до неї. Він, знаячи статут СКВУ, викривав начебто недемократичність
цього документа, вказував, що в СКВУ «представники політичних партій діять від імені організацій
громадського статусу. Тому і секретаріат СКВУ, – пише Смолич, – обрав собі таку тактику: усі свої жадані
«накази», «обіжники», «вказівки» розсилаю по націоналістичних організаціѐх тільки ѐк «пропозиції».
Вловляюте знову ця «зверхдемократичну» облуду?» – щиро вигукую Смолич. Радѐнська лядина не
могла уѐвити собі, що політична партіѐ може щось тільки пропонувати. А Смолич знав, що за кожним
словом комуністичної партії ховаютьсѐ наказова форма, тому вважав «облудоя» нормальні взаюмини в
політично-пляралістичній організації, ѐким був СКВУ.
Хоч в організуванні СКВУ були активними лідери різних патріотичних, в тому числі
націоналістичних угруповань, Конгрес не прийнѐв жодної політичної односторонності, і все те, що
радѐнська публіцистика трактувала ѐк непримиренну боротьбу всередині СКВУ, мусило бути й було
дискусіюя, ѐка не розвалила Конгрес, а навпаки, зміцнила та утривалила його діѐльність,
урізноманітнила його структуру відповідно до завдань світового українства.
Смолич належав до покірних літераторів, але слід сказати, що в книзі спогадів «Розповіді про
неспокій» він наваживсѐ подати деѐкі правдиві моменти життѐ письменників, ѐких було репресовано в
30-х роках, деѐкі речі, що про них міг знати тільки співробітник ГПУ. Сьогодні вже встановлено (це довів
Олег Микитенко, редактор «Всесвіту»), що Ярій Смолич, колишній старшина армії УНР, охоплений
страхом відповідальності за своя патріотичну молодість, став агентом ГПУ та НКВД, писав
«доброзичливі» доноси на Олександра Довженка та інших діѐчів української культури. Це була
обдарована чуттѐм слова, культурна лядина, але з поламаноя душея. Коли всѐ літературна
громадськість післѐ поѐви роману «Собор» намагаласѐ зберегти його автора Олесѐ Гончара на посаді
голови правліннѐ письменників України, Смолич погодивсѐ посісти його крісло. Це була примусова
служба за вказівкоя згори. Совість його мучила. У спогадах він сказав немало правди про страшні 30-ті
роки, але щоб ѐкось виправдатисѐ перед радѐнськоя владоя, обливав брудом СКВУ. Думая, Смолич
не був злоѐкісним антинаціоналістом. Він жив усе життѐ в перелѐку. Та не тільки він! Серед класиків
радѐнської поезії майже немаю таких, ѐкі не захищалисѐ від тярми і смерті інвективами на адресу
націоналістів. Але це вже не таке просте, щоб його поѐснити тільки боѐзливістя художніх натур. У
класиків радѐнської поезії було що згадати про УНР, діѐла болісна, доведена до розпуки скарга на
політиків, ѐкі через свої вождівські міжусобиці довели незалежну Україну до упадку. А в деѐких
шістдесѐтників, в тому числі і в мене, грішного, свѐщенними націоналістами були тільки такі, ѐк Роман
Шухевич, ѐкі не ховалисѐ за кордон, а йшли свідомо на смерть за Україну. а помилѐвсѐ, визная, бо не
завжди зумів жити за вимогами, ѐкі ставив до інших.
З лайливими статтѐми на адресу СКВУ виступали дрібні газетѐрі-скоробрехи, ѐкі вульгарноя,
пересипаноя злостивими дотепами, брудноя писаниноя робили кар’юру. Ставали редакторами
видань, членами обласних та республіканських комітетів компартії, діставали ордени та можливість
купувати дефіцитні товари (а до таких насамперед належала ковбаса), отож були вони готові, ѐк писав
Тарас, віддати рідну матір «за шмат гнилої ковбаси». У радѐнських газетах та журналах таких писань
було немало. Але низький рівень культури тих опусів не дозволѐю мені цитувати їх.
Комуністичні ідеологи розуміли, що той друкований мотлох не викликаю до себе інтересу
студентської молоді, а саме на ту радѐнську начитану та допитливу молодь і мала бути (та й була)
скерована антинаціоналістична пропаганда. Загальновідомо було, що на Заході ніхто серйозно не
сприймаю публікацій політичного змісту з країни, де встановлена залізна цензура і таюмний наглѐд за
всіма письменниками та видавцѐми. Отже, боротьбу з ідейно ворожими українськими центрами на
Заході треба було піднѐти на «науковий» марксистський рівень, що й намагалисѐ спецслужби СРСР
зробити.
У працѐх співробітників інституту історії та інституту філософії АН УРСР, присвѐчених боротьбі з
«українським буржуазним націоналізмом», поѐвилисѐ цитати з робіт видатних західних мислителів,
зокрема з твору Арнольда Тойнбі «Дослідженнѐ історії», де сказано, що «пролетаріат сучасного
західного суспільства виѐвив себе повністя неспроможним створити ѐкісь нові релігії вищого порѐдку»,
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де обстояютьсѐ цивілізаційна творча енергіѐ національної держави. Цікаво, що власне Тойнбі
висловлявав суголосну думку з тим, що писали українські дисиденти і що мовилосѐ в резоляціѐх СКВУ:
«…в російській атмосфері марксизм перетворено на емоційну і інтелектуальну заміну православного
христиѐнства, де Маркс виступаю в ролі Мойсеѐ, а Ленін – ѐк Месіѐ, а зібраннѐ їхніх творів визнано за
Свѐте Письмо ціюї нової агресивної церкви». До речі, в сучасній Росії нічого нового в ідеології не
придумано, зник марксизм, а на його місце повернулосѐ те саме, що було: «православію, самодержавію і
народність».
А наші велемудрі українські марксисти, ѐкі в лядині бачили тільки шлункове, тваринне начало,
проти Тойнбі та інших західних філософів нічого не могли виставити, крім фальшивого «рая» –
насправді голодоморного і кривавого режиму, побудованого диктатуроя пролетаріату в СРСР. Вони без
кінцѐ громили теорія нації в тому виглѐді, ѐк її сповідували фашисти, виривали з історичного контексту
політику ОУН напередодні Другої світової війни, оголошували прислужниками Гітлера навіть тих
українських патріотів, хто загинув у фашистських концтаборах. Ніде жодним словом вони не згадали, що
УПА була створена 1942 року ѐк збройна сила українців проти німецько-фашистської окупації. Бувши на
службі у червоної імперії, вони сприймали націоналістичні організації українців не інакше, ѐк за своюя
власноя рабськоя подобоя.
Відомий політичний діѐч та історик Ісаак Мазепа в книжці «Підстава нашого відродженнѐ» (1949)
також піддавав аналізові та критиці державотворчі рецепти Донцова та Липинського, але робив це з
позиції демократичного націоналізму. А служителі комуністичної ідеї в УРСР – головні антиподи
українського націоналізму – проклинаять Донцова та всіх речників української національної ідеї ѐк
фашистів. Комуністи називали і називаять українських патріотів «буржуазними націоналістами» і
«фашистами». Тим часом усѐ українська буржуазіѐ – це були декілька синів та внуків Артема Терещенка,
ѐкі не виѐвлѐли особливої національної свідомості, а один з них був міністром в урѐді Керенського.
Сьогодні дії Президента України Віктора Ященка, спрѐмовані на очищеннѐ України від пам’ѐтників часів
неволі, комуністи називаять неофашизмом, замовчуячи та заперечуячи голодомор в Україні,
організований червоними фашистами.
Та повернімось до викривачів СКВУ, знаменитих докторів наук. Що вони писали про Конгрес?
Віталій Чередниченко (справжню прізвище та ім’ѐ Віктор Чернѐвський), доктор історичних наук і
водночас співробітник КДБ, у книжці «Націоналізм проти нації» (1970) видаю бажане за дійсне: «Великі
надії в антикомуністичній боротьбі покладали українські націоналісти та їх імперіалістичні покровителі
на так званий «Світовий Конгрес Вільних Українців», що відбувсѐ в Нья-Йорку в листопаді 1967 року. Та,
незважаячи на тривалі готуваннѐ до нього, конгрес не досѐг поставленої мети. Він не тільки не
мобілізував українську еміграція на антикомуністичну боротьбу, а, навпаки, перетворивсѐ у збіговисько
ворогуячих між собоя політичних авантяристів, виѐвив їх ідейну порожнечу та моральне убозтво,
розпалив пристрасті та ворожнечу між ними».
Те ж саме, що говорить про СКВУ Чередниченко, говорив у своїх численних книжках доктор
філософських наук Ярій Римаренко. Його найбільше втішало те, що керівники СКВУ самі боѐтьсѐ
розколу в організації і закликаять до юдності, «ѐкої нема й не може бути», оскільки, на його думку,
партійна ворожнеча ю вирішальним чинником в українському емігрантському житті.
Викривачі «українського буржуазного націоналізму», рекрутовані владоя з наукових сфер,
виконували замовленнѐ, користуячись допомогоя спецслужб СРСР, ѐкі подавали докторам наук
достовірну текстуальну інформація, націоналістичну пресу і навіть, ѐк видно з книжок Римаренка,
промови, записані на бенкетах СКВУ. Агентура КДБ СРСР вивчала не лише кожну фразу, а й кожну
крапку й кому у виступах на з’їздах та в кулуарах СКВУ.
Цікава деталь. Доктор історичних наук Рем Симоненко в статті «Антирадѐнське спілкуваннѐ
українського буржуазного націоналізму із сіонізмом» (1974) буквально ловить на гарѐчому перекладача
промови Льва Добрѐнського на першому СКВУ. Промова, проголошена англійськоя, була надрукована
в перекладі українськоя мовоя. Хтось записав її живцем, хтось передав англійський текст ученому, щоб
він міг порівнѐти оригінал з перекладом. А там вираз «світовий сіонізм» перекладено ѐк «світовий
приклад». Не розумія, навіщо було приховувати добру пораду Льва Добрѐнського вчитисѐ у творців
юврейської держави, адже Іван Франко сприйнѐв ідея відбудови Ізраїля, ѐк начебто рідну сестру
відродженнѐ Української держави, що було імпульсом до написаннѐ поеми «Мойсей». Але сам по собі
цей епізод ю знаком того, що СКВУ мав грізного ворога в личині спецслужб СРСР, ѐкий прагнув будь що
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дискредитувати центр світового українства, вдаячись до різних підступів, аж до втѐгуваннѐ родини того
чи іншого активного діѐча СКВУ в тенета своїх злочинних планів.
Всевидѐще око КДБ СРСР стежило за кожним учасником СКВУ, з особливоя ж пильністя – за його
керівниками. Довжелезна статтѐ «Під чужими порогами» в кількох номерах газети «Вісті з України» за
травень 1973 року, присвѐчена Миколі Плав’яку, свідчить, що її автор Олег Тимошенко (мабуть,
псевдонім ѐкогось офіцера КДБ) мав ґрунтовну обізнаність із життѐм видатного діѐча націоналістичного
руху та СКВУ.
Факти з життѐ Миколи Плав’яка подаятьсѐ загорнутими в зневажливо-іронічні фрази, що
проникнуті ненавистя до лядини, ѐка на чужині зуміла здобути вищу освіту, закінчити економічний
факультет Мянхенського університету, а згодом – торговельне відділеннѐ університету в Монреалі. Але
ѐк тільки автор викривальної статті починаю цитувати промови Плав’яка та листи в Україну до брата
арослава, благородне обличчѐ «ворога радѐнської держави» неможливо затерти.
20 січнѐ 1968 року в аудиторії «Просвіти» у Форт-Вільѐм (Канада), на відзначенні 50-річчѐ IV
Універсалу Центральної Ради, Микола Плав’як сказав: «І сьогодні наш народ там і ми тут своїми діѐми і
працея доводимо, що ми державники». Точно й коротко визначив суть історичного завданнѐ
української еміграції у вільному світі і предмет державницьких уболівань української інтелігенції в УРСР.
Цікаво, що листи арослава Плав’яка до брата Миколи товариш Тимошенко не цитую. Вони були
йому потрібні, щоб дістатисѐ до глибини душі свого ворога. Вони й писалисѐ на вимогу або й під
диктовку агентів КДБ. Але, взѐвшись безсоромно розкривати кореспонденція між братами, КДБ
одержало з Канади гідні відповіді, перейнѐті правдоя й щирістя. «Не ворогам ѐ тут служу, – пише
Микола Плав’як до брата 2 серпнѐ 1960 року, – тільки виконуя своя праця длѐ добра нашої спільноти
в Канаді і на Україні». І далі в тому ж листі: «Ти мене хочеш переконати, що лише деѐкі соціальні
верстви поневолявали нас. Славку, пусті намаганнѐ. а був у польській школі, ѐ був у німецькій, і бачив
інші країни. Не класовий, але національний шовінізм нас поневоляю… Не дури себе, що з пролетарѐми
легше, чим з капіталістами. Одні і другі – наші вороги».
Очевидно, брат з України чи, радше, той, хто надиктовував йому листи до брата в Канаду, хотів
переконати Миколу Плав’яка в тому, що російські чи польські пролетарі були соязниками українського
народу в боротьбі за його національні права. Насправді ж – і ми це добре засвоїли з уроків нашої історії
та з життѐ в СРСР – шовінізми панівних націй позбавлені класової природи. На одну мову наступаю інша
мова, намагаячись захопити її територія і знищити її живий організм, історичні та культурні цінності
одного народу силоміць маять бути замінені історичними та культурними цінностѐми іншого народу.
Український націоналізм на практиці ніколи не був шовіністичним, його збройні сили ніколи не діѐли на
чужій території. Він завжди виникав ѐк оборона права української нації на своя державу, бо тільки
національна держава була і завжди буде вільноя формоя життѐ і розвитку духу, що його береже ѐк
свою безсмертѐ народжений мовоя, землея та історіюя окремішній народ.
Згадаймо напруженнѐ, ѐке виникло ще на третьому СКВУ у зв’ѐзку з виступом правозахисника
генерала Петра Григоренка, ѐкий, може, занадто різко, але по суті правильно питавсѐ, за ѐкоя
ідеологічноя настановоя діѐтиме Конгрес уже в незалежній Україні і задлѐ неї в цілому світі. А
згадавши, маюмо визнати вірність СКВУ ідеї нашого державництва. Українська держава з перших днів
свого існуваннѐ відчула неоціненну допомогу української діаспори на західній півкулі планети. Про це
детально говорив 18.VIII.2001р. президент СКУ Аскольд Лозинський. Ще у вересні 1991 року, до
підтвердженнѐ на референдумі 1-го груднѐ того ж року Акта проголошеннѐ незалежності України, СКВУ
організував могутня маніфестація перед Білим Домом у Вашингтоні за визнаннѐ молодої Української
держави. Канада разом з Польщея та Угорщиноя перша визнала самостійну Україну, не запізниласѐ й
Аргентина з таким же визнаннѐм. І це була заслуга українських громад у тих державах – і, ѐсна річ,
заслуга СКВУ.
Керівництво Світового Конгресу Вільних Українців зуміло швидко ще за совітських часів знайти
контакти з Народноя Радоя у парламенті України. Вже тоді з’ѐвиласѐ ідеѐ заснуваннѐ Української
Всесвітньої Координаційної Ради ѐк громадського органу, що мав перебрати від СКУ його функції. Слава
Богу, цього не сталосѐ, бо молода Українська держава з багатьох причин не здатна була і, на жаль, досі ще
не здатна забезпечити всім необхідним громадський світовий український урѐд. Але планетарні форуми
українців, ѐкі інспірував СКУ, стали своюрідним світовим парламентом української нації, де обговоряятьсѐ
найболісніші проблеми нашого державного життѐ і життѐ українських громад за межами України.

39

Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

За роки існуваннѐ незалежної України (і великоя міроя завдѐки принциповій патріотичній позиції
та енергії Аскольда Лозинського) СКУ поширив своя діѐльність і в самій Україні на регіони, де
русифікаціѐ залишила найглибші рани, і на всі частини Божого суходолу, де живуть українські громади.
Президент СКУ побував у майже всіх країнах, де можна почути українську мову. Членами СКУ стали
громади українців з усіх колишніх республік імперії. Наша східна діаспора сьогодні сприймаю Україну ѐк
своя надія і своя духовну вітчизну. І це більше завдѐки діѐльності СКУ, ніж діѐм нашої державної
влади.
Скажемо відверто: те, що повинна б виконувати Українська Всесвітнѐ Координаційна Рада,
виконую СКУ. Його діѐльність не втрачаю, навпаки, набираю значеннѐ юдиної світової української
організації, здатної позитивно впливати на утвердженнѐ й формуваннѐ самостійної, соборної,
демократичної ювропейської України.
Наша держава переживаю трудні часи. Настала доба загостреннѐ боротьби між політичними
силами національно-демократичного спрѐмуваннѐ та силами, зоріюнтованими на юдиний економічний,
фактично юдиномовний та юдиноінформаційний простір України й Росії. Помаранчева револяціѐ
розбудила національний дух в широких масах українського народу, засвідчила незворотність його
державницького розвитку. Надії на віднову колоніальної залежності Киюва від Москви розбиті – та не до
кінцѐ! Комуністи та їхні соязники з партії регіонів знову розворушили теорія непримиренності між
Сходом і Заходом України й під облудними закликами об’юднаннѐ нації намагаятьсѐ нав’ѐзати їй другу
державну мову. Вибори 30 вереснѐ до Верховної Ради України – це було голосуваннѐ фактично ЗА або
ПРОТИ юдиної української державної мови. Воїтелѐм за другу державну мову йдетьсѐ не про право й
можливість користуватисѐ російськоя мовоя, ѐкоя російськомовні громадѐни вільно користуятьсѐ, а
про право не знати та ігнорувати мову корінного народу, мовно відмежуватисѐ від нього – і, зрештоя,
розколоти Україну, так, ѐк це сталосѐ завдѐки другій державній мові у Молдові.
Мовне питаннѐ болісне, складне, спекулѐтивне, але доки українська влада не діѐтиме рішуче в
дусі Конституції, ѐка визнаю українську мову державноя, – доти русифікаціѐ України не припинитьсѐ.
Доки українськоя мовоя всуціль не заговорѐть наш парламент і Кабінет Міністрів та їх апарат, доки не
закінчитьсѐ заграваннѐ українських безхребетних політиків з російськомовним міщанством, доки
вчителі й викладачі української мови на Сході й Півдні України не одержуватимуть підвищеної зарплати,
доки українськомовна преса й книжка не матимуть пільг порівнѐно з «вітчизнѐноя», але чужомовноя
книжкоя та пресоя – доти наша мова не почуватиметьсѐ душея держави, ѐк це заведено в Росії длѐ
російської, а в Польщі длѐ польської мови.
Та все ж вибори 30 вереснѐ підтвердили незаперечний факт: в Україні діять сили, ѐкі успішно
змагаятьсѐ з реакційними, промосковськими партіѐми. Кристалізаціѐ всенародної демократичної і
національної свідомості триваю. Все говорить за те, що Україна більш ніколи не буде нічиюя колоніюя, а
буде назавжди в колі країн ювропейського континенту, вільноя і з кожним роком економічно й
культурно зростаячоя державоя.
Не покидаячи українського материка, а саме з його допомогоя СКУ в теперішній ситуації мав би
поставити своюя метоя згуртуваннѐ навколо сучасних завдань нашої держави велетенського
зарубіжного українського космосу. Громадські організації, ѐкі від імені двадцѐти мільйонів
закордонного українства входѐть до СКУ, перебуваять у слабкому зв’ѐзку, бо замало визнавати СКУ
своїм центром, ходити до нього за порадами і допомогоя. Необхідно, щоб Конгрес мав свою постійне
представництво в Киюві, при УВКР, щоб поступово привчати українців світу чути столиця України, а в
перспективі Київ маю стати осідком штаб-квартири СКУ. Треба нам разом не раз на рік, а щоднѐ і спільно
підганѐти українську владу до розв’ѐзаннѐ проблем життѐ планетарної української громади.
Два мільйони українців, ѐкі сьогодні живуть у Греції, Італії, Іспанії та Португалії, – сумне, але не
трагічне ѐвище. акщо наші землѐки у країнах, де донедавна присутність українців була мізерноя,
зуміять організуватисѐ так, ѐк це зробила свого часу українська еміграціѐ в Канаді, США, Латинській
Америці та Австралії, то Україна набуде додаткову, і, може, навіть вирішальну силу в своюму
стратегічному намаганні приюднатисѐ до Ювропейського Соязу і НАТО.
Побувавши недавно серед українців Іспанії та Португалії, ѐ відчув гарѐчу необхідність негайно
створити загальноювропейську українську газету. Вона повинна виходити в Україні, розповсяджуватисѐ
в українських громадах Ювропи, бути органом Ювропейського Конгресу Українців, видаватись
паралельно мовами тих народів, серед ѐких знайшли порѐтунок від напівжебрацького життѐ сотні тисѐч
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наших робітників. Така газета продемонструю Ювропі те, чим уже сьогодні захопляятьсѐ політики в
Греції, Італії, Іспанії та Португалії – працьовитість, високу культуру і моральну чистоту українських
мігрантів.
а закликая Світовий Конгрес Українців боротисѐ за остаточну перемогу нашої мови ѐк юдиної
державної мови в Україні, а ще більше сприѐти всіма способами збереження національної ідентичності
українців за межами України. Віря – українська мова в Україні переможе. Зная: українці в Західній
Ювропі – не просто тимчасові заробітчани. Це громади, ѐкі незабаром матимуть усе, щоб зберегти свій
національний дух і запізнати народи Ювропейського Середземномор’ѐ з українськоя історіюя та
культуроя. Зная: наша східна діаспора, в закавказьких та тяркомовних країнах, в Китаї та в інших
державах Азії, на Близькому й Далекому Сході та особливо в Росії піднімаютьсѐ до повноцінного
національного життѐ, долаю перешкоди та труднощі, ѐкі ставить перед нея шовіністичне довкіллѐ.
Зная, та все ж закликая, бо хочу, щоб усе те сталосѐ ще за життѐ мого поколіннѐ і за життѐ тих
лядей, ѐкі сорок років тому прийшли студентами на перший СКВУ, а тепер стали на чолі ціюї
безсмертної організації.

Ірина КЛЮЧКОВСЬКА
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя
Національного університету «Львівська політехніка»

НОВІТНІ ЯВИЩА У ДІАСПОРІ. СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Дім – там, де серце.

(Тібет у вигнанні)
Сьогодні міграція розглѐдаять ѐк одне із визначальних питань, що характеризую ХХІ століттѐ. За
даними Світового банку, понад 130 мільйонів лядей знаходитьсѐ поза межами своюї батьківщини.
Міжнародна організаціѐ з питань міграції наводить ще більш вражаячі цифри: в наш час 192 мільйони
лядей живе поза межами свого місцѐ народженнѐ, що становить 3 відсотки всього населеннѐ світу. А
це означаю, що приблизно одна особа з 35 у світі ю мігрантом. Від 1965 року до 1990 року кількість
міжнародних мігрантів зросла на 45 мільйонів, що становить річний зріст у 2,1 відсотки. Цьогорічний
річний зріст – 2, 9 відсотки.
Питаннѐ міграції ю багатовимірним, адже це ѐвище ю основноя та неминучоя складовоя
економічного та соціального життѐ кожної держави, і ѐкщо нея правильно керувати, то вона може бути
вигідноя ѐк длѐ окремих осіб, так і длѐ суспільств.
Питаннѐ міграції вклячаю такі аспекти, ѐк: трудова міграціѐ, возз’юднаннѐ родин, міграціѐ та
безпека, міграціѐ та торгівлѐ, права мігрантів, інтеграціѐ в чужоземне середовище, міграціѐ та розвиток
країн походженнѐ і країн проживаннѐ та рѐд інших.
Існую багато глобальних тенденцій в сучасному мобільному світі, що впливаять на міграційні
процеси, серед ѐких слід назвати:
– економічні нерівності розвитку країн;
– лібералізація торгівлі, що потребую більш мобільної робочої сили;
– розвиток комунікаційних мереж, що пов’ѐзуять всі частини світу;
– виникненнѐ транснаціональної міграції та ін.
Потреба в робочій силі в розвинених країнах, а також її наѐвність в країнах, що розвиваятьсѐ,
сприѐю глобальному міграційному рухові. Величезний світовий ринок праці надав роботодавцѐм
можливість винаймати працівників-мігрантів, що стало складовоя політики заощадженнѐ коштів.
Глобалізаціѐ та пов’ѐзані з нея чинники збільшили рух робочих потоків крізь кордони. Особливо це
стосуютьсѐ висококваліфікованих працівників, в чому зацікавлені великі міжнародні корпорації, а через
брак робочої сили в розвинених країнах, зокрема у сфері послуг, Ювропа та Сполучені Штати
намагаятьсѐ прийнѐти «ліберальну політику» щодо залученнѐ емігрантів, зокрема у готельному та
ресторанному бізнесі, програмуванні, фінансовому та страховому секторах.
За свідченнѐми експертів, починаячи з 2001 року, міжнародна економіка зазнала суттювого
спаду. Міжнародний Валятний Фонд передбачив, що економічне зростаннѐ спаде на 3,2 відсотки у
порівнѐнні з попередніми роками. Хоча це частково знижую рух робочої сили, особливо в галузі
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інформаційних технологій, будівництва, виробничих секторах, проте на сьогодні економічний спад не
вплинув на поверненнѐ мігрантів до рідних країн. Досвід фінансової кризи в Азії 1999 року показую, що
мігранти залишаятьсѐ в країні свого проживаннѐ, навіть, ѐкщо умови погіршуятьсѐ. Тимчасовий спад
не може спричинити розриву в русі мігрантів, а також докорінно не змінить сучасних тенденцій.
Вагомоя причиноя сучасних міграційних процесів ю також демографічна ситуаціѐ у світі. Ріст
населеннѐ відрізнѐютьсѐ у розвинених країнах та країнах, що розвиваятьсѐ. У розвинених країнах
нинішню річне зростаннѐ становить менше 0,3 відсотка, тоді ѐк в інших частинах світу кількість
населеннѐ зростаю в 6 разів швидше. За підрахунками ООН, в апонії та країнах Ювропи
спостерігатиметьсѐ стійкий спад приросту населеннѐ впродовж наступних 50 років. Так, наприклад,
підраховано, що до 2050 року населеннѐ Італії зменшитьсѐ з нинішніх 57 мільйонів до 41 мільйона,
населеннѐ апонії зменшитьсѐ від 127 мільйонів до 105 мільйонів у 2080 р. До того ж, у цих країнах
спостерігаять старіннѐ населеннѐ. Тому одним із засобів розв’ѐзаннѐ проблеми може бути «замінна
міграціѐ».
Розвиток транспортних та комунікаційних технологій, що з’юдную різні місцѐ світу, веде до поѐви
так званої «транснаціональної міграції». Найбільш показовими наслідками цього ю ѐвище подвійного
громадѐнства, ѐке приймаютьсѐ у багатьох країнах світу, запровадженнѐ права власності та права
голосу. Держави тепер визнаять, що належність до країни не визначена територіюя. Виникаю новий вид
стосунків «лядина-держава», «держава-діаспора».
Міграціѐ починаю займати одне із чільних місць в політиці не лише Великої вісімки та багатьох
країн світу, але й таких структур, ѐк ООН, ЯНЕСКО, ЮС та ін. Так, у червні 2007 року у Брясселі відбувсѐ
Глобальний Форум з питань Міграції та Розвитку, ѐкий міжнародна спільнота розціняю ѐк новий процес
на світовому рівні, що дозволив урѐдам розвинених країн та країн, що розвиваятьсѐ, обговорити
практичні шлѐхи зміцненнѐ взаюмовигідних зв’ѐзків між міграціюя та розвитком. Учасники Форуму
запропонували змінити парадигму міграції та розглѐнути питаннѐ оптимізації залученнѐ міграції до
проектів політики розвитку.
На Форумі були представлені учасники з понад 120 урѐдів та 200 громадських організацій. В колі
дискусій Форуму – питаннѐ, пов’ѐзані з діаспороя, оскільки це ѐвище виникло ѐк наслідок міграційних
процесів. На секції «Робота з діаспороя заради розвитку» було розглѐнуто приклади ѐкнайефективнішого
залученнѐ діаспори длѐ взаюмної користі ѐк країни проживаннѐ, так і країни походженнѐ, та запропоновано
новий інструментарій длѐ збільшеннѐ впливу діѐльності діаспори ѐк чинника розвитку.
Проведеннѐ конференцій на діаспорну тематику вже віддавна ю світовоя практикоя. Такі заходи
на тему взаюмодії держави та діаспори регулѐрно відбуваятьсѐ в країнах Ювропи, Азії, Африки, зокрема
таких, ѐк Польща, Угорщина, Франціѐ, Ізраїль, Вірменіѐ, Індіѐ, Китай, Сояз африканських держав та в
багатьох інших. Метоя таких форумів ю виробленнѐ механізмів співпраці з діаспороя, ѐку розціняять
ѐк потужний державотворчий фактор, а проведеннѐ таких заходів – ѐк інтегральну частину розвитку
взаюмовідносин держави та її співвітчизників за кордоном.
За останні 25 років на політичній арені роль діаспори помітно зросла. Причин ю багато, серед них
слід назвати геополітичні зміни, у тому числі й ті, що були зумовлені крахом комуністичної системи, що
привело до виникненнѐ нових країн на політичній карті світу; політику полікультурності, ѐка активно
впроваджуютьсѐ в тих країнах, де живе багато іммігрантів; новітні комунікаційні технології, що суттюво
покращили здатність мобілізуватисѐ і сьогодні ю потужним засобом спільнотного згуртуваннѐ та ін.
Сьогодні багато країн вже розробило механізми різностороннього співробітництва з власними
діаспорами, стимуляячи в такий спосіб процеси культурної, політичної, наукової та бізнесової
інтеграції. Результатом, наслідком таких інтеграційних взаюмодій ю виникненнѐ цілісності, що маю нові
ѐкість та сутність. У процесі взаюмодії відбуваютьсѐ формуваннѐ інтересів, цілей, ѐкі усвідомляятьсѐ ѐк
спільні длѐ ціюї цілісності.
Світова практика засвідчую, що при виробленні політики взаюмодії держави та її діаспори слід
дати відповідь на питаннѐ: Хто? (ю діаспороя), Де? (локалізована діаспора), ак? (залучити діаспору длѐ
розвитку), Чому? (очікуваний результат від співпраці з діаспороя). Урѐди багатьох країн ставлѐть собі за
мету мобілізувати діаспору шлѐхом залученнѐ та активного використаннѐ лядського, соціального,
фінансового, культурного, політичного капіталу.
Міжнародна організаціѐ « Діаспора ѐк творець багатства « подаю рѐд прикладів співпраці урѐдів зі
своїми діаспорами. Серед них:
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–
–

запровадженнѐ урѐдових програм Сальвадору, Колумбії, Аргентини, Естонії, Ефіопії та ін.;
діѐльність спеціальних урѐдових структур з питань співпраці з діаспороя у Бразилії,
Туреччині, Азербайджані, Вірменії, Литві, Мексиці, Румунії, Тунісі, Сирії, Перу та ін.;
– організаціѐ подій длѐ діаспори: Боснійський Конгрес діаспори, Сирійська Конференціѐ
експатріантів під патронатом Президента, Конференціѐ з питань міграції та розвитку у
Китаї, Африканський Самміт Інтелектуалів у Сенегалі, міжнародний семінар длѐ
закордонних перуанців, Діаспора Сербії та Батьківщина та ін.
Багато країн світу використовуять свої діаспори ѐк інструмент длѐ реалізації своюї зовнішньої і
внутрішньої стратегії розвитку. Деѐкі діаспорні асоціації впливаять на формуваннѐ політики державопонентів своїх країн походженнѐ на користь батьківщини, впливаять на урѐди своюї держави через
підтримку чи опозиція, надаять фінансову чи іншу допомогу політичним партіѐм, рухам, громадським
організаціѐм.
ак відомо, існую «стратегіѐ розвитку» ѐпонського етносу, китайського, циганського та ін. Кожна цѐ
стратегіѐ працяю на відтвореннѐ в умовах, що постійно зміняятьсѐ в результаті історичних обставин
унікального етносу. Еволяційна стратегіѐ розвитку юврейського етносу, наприклад, базуютьсѐ на засадах
сегрегації юврейської громади від неюврейського світу; підтримки у членів юврейської громади
переконаності у своїй обраності; інтелектуальному захисті доктрин та ідеологій іудаїзму і юврейських
теорій антисемітизму та ін. Результатом ціюї стратегії стало утвореннѐ юврейського суперетносу з
унікальними характеристиками: лоѐльність і відданість «народу Ізраїля» ѐк глобальній юврейській
релігійно-етнічній спільності; високий ступінь етнічної ідентифікації; високий рівень згуртованості,
координуваннѐ і погодженості між юврейськими громадами; менталітет «обраності» юврейського
народу; моральний партикулѐризм, що виражаютьсѐ у відомій фразі: «добре те, що добре длѐ ювреїв»;
всебічна підтримка держави Ізраїль і лобіяваннѐ його інтересів у всіх країнах юврейської діаспори. Це,
безумовно, сприѐло консолідації юврейських громад у країнах проживаннѐ і приводить до того, що ювреї
США, Канади, Великобританії та інших країн їдуть з родинами в Ізраїль попри те, що там точитьсѐ
безперервна війна, що Ізраїль фактично ю навіть не прифронтовоя, а фронтовоя зоноя в ізраїльськопалестинському конфлікті.
У зв’ѐзку із зростаннѐм асимілѐційних процесів, ѐкі ю об’юктивними ѐвищами у середовищі
діаспор, депутат Кнессету започаткував антиасимілѐційну програму під назвоя «Право народженнѐ».
(За даними Інституту Світового Конгресу асимілѐціѐ, тобто зникненнѐ діаспорних ювреїв у країнах
проживаннѐ, набираю катастрофічного розмаху. Враховуячи процент асимілѐції серед ювреїв, що
становить 50%, через 30 років поза межами Ізраїля їх буде лише 4,4 мільйони). Згідно з ціюя
програмоя, кожен молодий юврей віком від 15 до 26 років маю право скористатисѐ безкоштовним
авіаквитком длѐ поїздки та длѐ десѐтиденного перебуваннѐ в країні свого походженнѐ відповідно до
програми, ѐку він обере, загальноя віртістя $15 000-20 000 на особу. Фінансуваннѐ забезпечуютьсѐ із
спеціально створеного длѐ ціюї мети фонду. Програма дію з 2000 року.
У США Ізраїль володію надзвичайно потужним інструментом – American Israel Public Affairs
Committee (AIPAC), більш відомим ѐк «юврейське лобі». Серед багатьох проектів слід назвати його
співробітництво з американським Конгресом, результатом ѐкого було:
– $2,9 мільѐрди на допомогу Ізраїля, вклячаячи фонди на боротьбу з тероризмом;
– $500 мільйонів на ізраїльську оборону;
– $70 мільйонів на новоприбулих іммігрантів з колишнього Радѐнського Соязу.
AIPAC вдалосѐ переконати 82 сенаторів та 236 депутатів підписати петиція, ѐка вплинула на
відмову Президента США чинити тиск на Ізраїль з метоя пришвидшеннѐ мирних переговорів.
Численні організації працяять на спільну мету в ім’ѐ зміцненнѐ солідарності ювреїв у цілому світі,
серед найвпливовіших слід назвати:
– World Jewish Restitution Organisation, ѐка змусила швейцарські банки виплатити ювреѐм,
пограбованим в роки Другої світової війни, їх добро та відшкодувати втрати;
– United Jewish Appeal, організаціѐ, ѐка займаютьсѐ філантропічноя діѐльністя і виділѐю
щорічно понад $700 мільйонів на підтримку різних справ ювреїв у світі.
Це лише один з багатьох прикладів використаннѐ державоя своюї діаспори ѐк фактора
політичного впливу.
Форми реалізації ціюї політики, а також засоби і методи длѐ досѐгненнѐ ціюї мети можуть бути
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різноманітними, але строго в рамках офіційно прийнѐтої ідеології співпраці. Цікавим у цьому контексті ю
приклад діѐльності вірменської діаспори, ѐкій вдалосѐ вплинути на ситуація, що склаласѐ у Вірменії в
постконфліктний період 1994 року, коли спостерігаласѐ відсутність національної консолідації,
дробленнѐ та протистоѐннѐ політичної еліти, ураженої внутрішніми суперечностѐми, що призвело до
застоя економічних реформ і тим самим до суттювого сповільненнѐ інвестиційних надходжень, і
домогтисѐ шлѐхом успішного лобіяваннѐ в американському урѐді розширеннѐ офіційної допомоги
Вірменії. В результаті було заблоковано програми допомоги длѐ Азербайджану, натомість Вірменіѐ
отримала $240 млн. Цей крок забезпечив потужну підтримку вірменським урѐдам, ѐкі знаходилисѐ на
стадії перманентної ротації.
На всіх етапах свого входженнѐ до ЮС країни-кандидати активно залучали свої діаспори. У 2003
році відбуласѐ спільна конференціѐ Парламенту Польщі та польських громад зарубіжжѐ під назвоя
«Конференціѐ Полонії з країн Ювропейського Соязу», на ѐкій маршалек Сенату Лонгін Пастусѐк візначив
велику роль польської діаспори на шлѐху входженнѐ країни до ЮС, окресливши її два найважливіші
завданнѐ:
– вплив на урѐди 15 країн-членів ЮС у питанні ратифікації договору про вступ;
– робота на утвердженнѐ позитивного образу держави у країнах проживаннѐ з метоя
успішного проведеннѐ моніторингу громадської думки у країнах ЮС з питаннѐ входженнѐ
Республіки Польщі до ціюї ювропейської структури.
Багато країн, таких ѐк Ізраїль, Вірменіѐ, Куба, Греціѐ розглѐдаять діаспору ѐк важливий
стратегічний політичний засіб впливу в країнах проживаннѐ. Прикладом цього ю створеннѐ спільних
американських асоціацій, представниками ѐких ю одні з найвпливовіших осіб у Вашингтоні.
ак показую досвід зарубіжних країн, у стосунках держави та діаспори окремоя проблемоя ю
цілий комплекс завдань економічного характеру, зокрема: залученнѐ інвестицій, розвиток торгівельних
відносин та врегуляваннѐ питаннѐ грошових переказів, що зумовляю зміни в банківській системі, адже
саме банки відіграять вагому роль у спрѐмуванні фінансових потоків трудової імміграції до країн
походженнѐ.
Наведемо не зовсім типовий, але дуже показовий приклад активного залученнѐ китайської
діаспори длѐ розвитку своюї історичної батьківщини. Високий рівень національної свідомості китайців
зумовлений рѐдом чинників, таких ѐк нерозривний зв’ѐзок між національноя свідомістя і
традиційними цінностѐми китайців, однорідним складом населеннѐ Китая. Длѐ всіх китайців, де б вони
не жили, головне – це батьківщина та необхідність працявати длѐ її процвітаннѐ. Саме цѐ країна зуміла
використати всі чинники впливу, в тому числі і своїх співвітчизників за кордоном. Ще 35-40 років тому
всесвітнѐ китайська діаспора («хуацѐо») вела доволі хаотичне існуваннѐ. Сьогодні завдѐки
цілеспрѐмованій урѐдовій політиці це потужна консолідована формаціѐ, ѐка вклала мільѐрди
американських доларів інвестицій в економіку КНР, а це 70-80% усіх іноземних інвестицій, ѐкі походѐть
переважно з Гонконгу, Тайваня і Сінгапуру, де китайські підприюмці створяять компанії та здійсняять
фінансові вливаннѐ у своя батьківщину. Зовнішнѐ економічна політика Китая може бути
охарактеризована економічноя інтервенціюя в Південно-Східну Азія, в ѐкій етнічні китайці становлѐть
86% найбагатших лядей. Китайська діаспора контроляю економіку Індонезії мало не на 90%, Таїланду –
на 75%, Малайзії – на 50-60%. Громадська думка ю одностайноя у твердженні, що завдѐки ефективній
реалізації правильно визначених політичних заходів у Китаї фахівці з діаспори не боѐтьсѐ інвестувати в
економіку своюї батьківщини.
В інвестиційній політиці багатьох держав пріоритетним напрѐмком ю сприѐннѐ длѐ вливань в
економіку від діаспори, з опертѐм на тезу про те, що гуманітарна програма допомоги країнам свого
походженнѐ, не підкріплена діловоя та інвестиційноя програмами, не ю ефективноя та успішноя.
Іншими словами: гуманітарна допомога без інвестицій ю безвідповідальноя стратегіюя. Вплив таких
інвестицій розціняютьсѐ однозначно ѐк позитивний, оскільки вони ю каталізаторами розвитку, сприѐять
підвищення продуктивності праці, передачі знань, навиків, набутих у країнах проживаннѐ, сприѐять у
налагодженні співпраці між підприюмствами, ѐкими вони володіять на еміграції, та зупинѐять відтік
інтелектуальної сили за кордон, оскільки надаять робочі місцѐ і запроваджуять новітні технології та ін.
ак зазначаять експерти, мотиваційним фактором длѐ інвестицій діаспори ю не лише прибуток, але й
ностальгічні почуттѐ, етнічні зв’ѐзки, збережена національна ідентичність, бажаннѐ приюднатисѐ до
розвитку рідних країн. У зв’ѐзку з цим затверджуютьсѐ система законодавчих актів, спрѐмованих на
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покращеннѐ інвестиційного клімату, змін до системи оподаткуваннѐ та візового режиму, митних правил
та ін.
Значна увага багатьох держав фокусуютьсѐ на ефективному залученні лядського ресурсу
діаспори, зокрема у політиці – використаннѐ висококваліфікованих кадрів. У Нігерії створено Базу даних
професійних лядських ресурсів, у Гані – Банк навиків, у Беніні – Базу даних співвітчизниківпрофесіоналів, ѐкі проживаять у Франції, і Базу компетентності. Африканський Форум розвитку маю
Африканську експертну базу даних діаспори, Колумбіѐ – дослідницьку мережу «Ред. Калдас», Болгаріѐ
– Кваліфікації за кордоном, Азербайджан – Ресурси і інтелектуальну галузь. ак зазначаю Міністр
промислової політики та підприюмництва Шрі Ланки Гаміні Пейріс, «Нашоя найбільшоя цінністя ю
лядський ресурс. Надходженнѐ від нашої діаспори займаять друге місце серед надходжень у нашу
країну», – каже він. Добрим прикладом може слугувати досвід регіону Карибських островів, де
показник міграції лядей, ѐкі отримали вищу освіту в коледжах, ю чи не найбільшим у світі: за оцінками,
76% жителів амайки, ѐкі отримали освіту в коледжі, зараз проживаять у США. Цѐ «перекачка розуму»
була великоя втратоя длѐ країни, але, використовуячи вміннѐ та досвід діаспори, урѐдам вдаютьсѐ не
лише нейтралізувати ці негативні ѐвища, але й залучити діаспору ѐк носіѐ знань та вмінь длѐ розробки
різноманітних проектів. Ці дані засвідчуять про вміннѐ використати кожне ѐвище, зумовлене новими
міграційними хвилѐми, на користь розвитку своюї держави, хоча це ѐвище, без сумніву, маю ѐк
позитивні, так і негативні сторони. Так, із 400 000 студентів, ѐкі Китай відіслав на навчаннѐ за кордон у
франкомовні країни, повернулосѐ на батьківщину лише 1400 000. Зате в даний час випускники, ѐкі не
повернулисѐ, створили понад 3000 підприюмств у Китаї, а 10 000 висококласних фахівців беруть участь у
роботі 35 державних бізнес-інкубаторів.
Діаспори ніколи не були однорідними середовищами, незважаячи на їх спільне походженнѐ.
Часто всередині спостерігаятьсѐ конфлікти, зумовлені різними обставинами та причинами, що змусили
лядей покинути рідну земля. ак приклад, стосунки між мігрантами, що виїхали з Куби до 1962 року і
новоя хвилея, що вважаю себе «дітьми револяції» і належить до різних соціальних та економічних
класів, характеризуятьсѐ глибокими суперечностѐми.
Почуттѐ належності до діаспори може зовсім зникнути, пригаснути, бути активним чи ні. Це
залежить від рѐду об’юктивних та суб’юктивних чинників. Інколи це може бути випадок чи подіѐ на
батьківщині. Катастофа 2004 року в Азії, ѐка була наслідком цунамі, мобілізувала закордонні організації
Шрі-Ланки, Індії, Індонезії, Таїланду. Помаранчева револяціѐ в Україні сколихнула тисѐчі українських
структур в закордонні.
Проте, ѐк правило, в даний час, незважаячи на суперечності, трансформаційні процеси, новітні
реалії в діаспорному середовищі, спостерігаютьсѐ стійка тенденціѐ у політиці держав, спрѐмована та
мобілізація величезного потенціалу своїх співвітчизників у зарубіжжі.
На веб-сайтах індійської діаспори можна прочитати: «Діаспора ю чимось дуже особливим длѐ
Індії. Проживаячи в далеких країнах, її громадѐни добилисѐ неймовірного успіху у вибраних професіѐх,
і все це завдѐки відданості своїй справі та тѐжкій праці. Дуже важливим ю те, щоб вони завжди
пам’ѐтали про свій емоційний, духовний та культурний зв’ѐзок зі своюя рідноя країноя. Він завжди
буде звучати взаюмноя гармоніюя в серцѐх народу Індії».
Саме тому багато країн світу розробило та реалізую потужні програми підтримки та розвитку своїх
діаспор з метоя збереженнѐ їх національної ідентичності. Лише маячи національно свідому,
патріотичну діаспору, ѐка постійно відчуваю турботу та зацікавленість своюї батьківщини, можна
сподіватисѐ на ефективний зворотній зв’ѐзок.
Українська діаспора налічую від 12 до 20 млн. Серед 30 мільйонів працездатних громадѐн кожен
четвертий працяю за кордоном. За оцінками експертів, щорічно близько 2,5 млн. українців їде длѐ
нелегальної роботи в інші країни. За даними Всесвітнього Конгресу Українців та Інституту демографії й
соціальних досліджень, кількість нелегальних мігрантів із України за 2005 рік виглѐдаю приблизно так:
Росіѐ – 1 млн., Польща – 300 000, Італіѐ – 200 000 – 800 000, Португаліѐ – 65 000-150 000, Іспаніѐ –
100 000-400 000, Туреччина – 35 000, США – 20 000.
Українська діаспора не ю унікальним ѐвищем – це живий організм, ѐкий зазнаю впливів та змін,
зумовлених рѐдом економічних, політичних та культурних чинників Вона вписуютьсѐ в загальну світову
діаспорну та міграційну мозаїку, з властивими длѐ неї внутрішніми суперечностѐми, конфліктами різних
еміграційних хвиль, трансформаційними та асимілѐційними процесами.
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Українські громади сьогодні не існуять у їх первісному виглѐді. В їх середовищі відбуваятьсѐ
значні трансформаційні процеси, зумовлені різними чинниками, зокрема асимілѐційними. За роки
незалежності нашої держави виникло також нове ѐвище – східна діаспора, ѐка почала розвиватисѐ
післѐ розвалу радѐнської імперії, проте знаходитьсѐ лише на стадії активного структуруваннѐ і потребую
особливої уваги й підтримки з боку своюї історичної батьківщини.
Народиласѐ й нова проблема – четвертої хвилі еміграції з мільйонами наших співвітчизників,
ѐкими практично не займаютьсѐ держава, завданнѐ ѐкої частково перебрала на себе церква, слугуячи
тим осередком, навколо ѐкого гуртуятьсѐ заробітчани. З одного боку спостерігаюмо відтік потужних
інтелектуальних сил з України, що, за висловом Г. Удовенка, народного депутата України, ѐкий тривалий
час очолявав Комітет з питань прав лядини, національних меншин і міжнаціональних відносин
Верховної Ради, може перетворити країну в «зону стихійного лиха». З іншого боку, Олег Воловина,
професор, президент Informed Decisions Inc. (США), провівши детальний статистичний аналіз, робить
висновок про те, що потік четвертої хвилі позитивно впливаю на функціонуваннѐ українських громад,
зокрема у США, та ю активним фактором зменшеннѐ асимілѐційних процесів серед українства. Нова
хвилѐ еміграції – ѐвище далеко неоднозначне і ще потребую окремого вивченнѐ та дослідженнѐ.
Проте, на відміну від більшості країн світу, в нашій державі немаю усвідомленнѐ важливості
залученнѐ діаспори до державотворчих процесів. Проголошеннѐ незалежності нашої держави по суті
мало б стати тим переломним моментом, ѐкий привів би до глибокого розуміннѐ участі світового
українства у справі розбудови України ѐк демократичної ювропейської держави. Адже цѐ доленосна
подіѐ, послуговуячись математичним терміном, ю точкоя біфуркації, що веде до нових ѐкісних змін не
лише у внутрішній та зовнішній політиці, але у стратегії співпраці з українськоя діаспороя, ѐка ю
величезним ресурсом знань та можливостей. Певні позитивні зрушеннѐ в цьому напрѐмку відбулисѐ
післѐ 2004 року, коли вперше було створено при МЗС управліннѐ з питань зв’ѐзків з закордонним
українством, розроблена концепціѐ і програма співпраці з діаспороя та виділені кошти.
Таким чином, навіть побіжний аналіз дозволѐю зробити наступні висновки:
– За останні 25 років значеннѐ діаспори, ѐка ю результатом перманентних міграційних
процесів, зумовлених рѐдом глобальних причин, невпинно зростаю.
– Світова практика показую, що держави розціняять діаспору ѐк:
1. потужний націютворчий та державотворчий фактор розвитку;
2. діювий інструмент політичного, економічного та культурного впливу в країнах
проживаннѐ;
3. ефективний засіб длѐ утвердженнѐ позитивного образу своюї держави у
міжнародній спільноті;
– Длѐ реалізації розвитку стратегії співпраці з діаспороя та з метоя збереженнѐ
національної ідентичності держави використовуять різноманітний інструментарій, а
саме:
1. створеннѐ спеціальних відомств в урѐдах, ѐкі уповноважені займатисѐ розвитком
діаспори;
2. розробка програм (програми поверненнѐ співвітчизників, молодіжні програми,
програми підтримки розвитку бізнесу…)
3. проведеннѐ форумів, конгресів, конференцій ѐк засіб виробленнѐ механізмів
співпраці та запозиченнѐ й обміну досвідом;
– Україні ѐк молодій державі в питанні взаюмодії з діаспороя необхідно базуватисѐ на
постулаті: українська діаспора – інтегральна частина нашої держави. У зв’ѐзку з цим:
1. вивчити світовий досвід взаюмодії з діаспороя та механізми співпраці;
2. розробити стратегія співпраці з діаспороя ѐк державотворчого фактору,
поюднуячи капітал вмінь та знань на синергетичній основі;
3. визнати напрѐм роботи з діаспороя ѐк стратегічний, ѐкий не залежить від змін
політичних персоналій.
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Юрій ЧОПИК
Голова Української Громади Іспанії за права, честь і гідність українців

НОВА ХВИЛЯ ЕМІГРАЦІЇ З УКРАЇНИ. ПРИКЛАД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Високопреосвѐщенний Владико, Вельмишановна пані Голово, Високодостойні учасники і гості
конгресу, дорогі пані і панове!
Дозвольте привітати всіх Вас від імені Української Громади Іспанії, від імені українців, ѐкі не з
добра потрапили на Іберійський півострів і в інші західно-ювропейські держави. Також хочу подѐкувати
всім, хто спричинивсѐ до організації цього високого і важливого заходу.
Український народ і церква відсвѐткували величне свѐто Зісланнѐ Свѐтого Духа, тож нехай Дух
лябові, Дух милосердѐ керую нами протѐгом цих днів, щоб наші дослідженнѐ, напрацяваннѐ і
пропозиції були почуті і реалізовані органами державної та законодавчої влади.
Протѐгом існуваннѐ лядства завжди відбувались міграційні процеси: зі стародавніх часів, часу
відкриттѐ Христофором Колумбом Нового світу і заселеннѐ північного і південного американського
континенту, заселеннѐ Австралії і переміщеннѐ в Ювропі, особливо післѐ ІІ світової війни, коли міграціѐ
проходила з південних ювропейських країн Іспанії, Португалії, Італії і Греції до більш розвинутих країн –
Франції, Великобританії і Швейцарії, і приблизно з 1975 року зі східноювропейських країн на захід, що
було зумовлено тогочасноя кризоя, початком зниженнѐ народжуваності в західних країнах. Але з кінцѐ
80-х років, післѐ падіннѐ Берлінської стіни, починаютьсѐ міграціѐ з країн пострадѐнського простору, країн
Варшавського договору і колишньої Ягославії. Мотивами ціюї міграції були соціально-економічні
труднощі цих країн, і у 1989 році їх кількість досѐгла більш ніж 1 млн. чоловік, що спричинило країнамизасновницѐми Ювропейського Соязу створеннѐ юдиного економічного і політичного простору Західної
Ювропи. Підписаннѐ Маастріхтської угоди сприѐло безвізовому пересування в межах ЮС і певному
контроля переміщеннѐ лядей, ѐк і також дозволило збільшити бажаннѐ поїхати на тимчасову роботу
не тільки в процвітаячі країни, але в країни-кандидати до вступу в ЮС, а саме Польщу, Чехія, Угорщину.
Продовженнѐ падіннѐ народжуваності, підвищеннѐ цензу пенсійного віку, нестача робочої сили в
галузѐх економіки, де не маять бажаннѐ працявати громадѐни цих країн, не тільки збільшили
можливість приїхати легальними чи нелегальними способами, але зобов’ѐзали урѐди цих країн
змінявати законодавство і проводити інтеграційну політику, залучаячи нових емігрантів до соціального
і культурного життѐ в новому суспільстві. Лібералізаціѐ світової економіки не тільки вплинула на попит
дешевої робочої сили в сільському господарстві, будівництві, в готельному господарстві і сервісному
обслуговуванні, залучаячи працівників-мігрантів без необхідних документів, але й сприѐла негативним
ѐвищам тогочасного суспільства – работоргівлі, що особливо вражаю. Післѐ запровадженнѐ іспанським
урѐдом ліберального законодавства щодо іммігрантів навала бажаячих попасти на ювропейський
континент з африканських країн зросла неймовірно. Пливучи на човнах, багато потенційних мігрантів
гине в водах океану, а хто допливаю, то з мертвими в цих човнах. Через невлаштованість кордону з
Росіюя Україна також маю проблеми з потоком іммігрантів з Азії.
Україна ю частиноя світового міграційного процесу. Переселеннѐ українців відбувалось в
східному і західному напрѐмку. Східна діаспора формувалась завдѐки переселеннѐм українців до
вільних земель Алтая, Далекого Сходу, столипінській реформі, колективізації і масовим виселеннѐм
українців минулого століттѐ, трудовій міграції на освоюннѐ цілини і праці в нафтовій промисловості
Сибіру. Західна діаспора формувалась з чотирьох умовних хвиль: перша – внаслідок перенаселеннѐ,
національного і релігійного гніту, до Америки і Канади, трошки пізніше – до Бразилії; друга – між двома
світовими війнами, під впливом соціально-економічних і політичних чинників. Кінець ІІ світової війни
став початком третьої хвилі еміграції, ѐка практично мала політичний характер.
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Нова, четверта хвилѐ еміграції, ѐк частина сучасного ювропейського міграційного процесу
розпочалась наприкінці 90-х років. На превеликий жаль, в часі своюї вільної Держави її громадѐни
почали покидати рідну земля не з добра, не з власної волі, а внаслідок зупинки підприюмств,
багатомісѐчної затримки зарплати, безробіттѐ. В Україні починаютьсѐ полѐризаціѐ суспільства на бідніші
і багатші верстви населеннѐ, недовіра до влади. Постаю питаннѐ: «Чому?» Та тому, що з вини ціюї ж
влади і керівників підприюмств ляди залишились без засобів існуваннѐ, країна з високим рівнем освіти
стаю не на шлѐх розвитку, а починаю займатись продажем-перепродажем зарубіжних товарів, і врештірешт ляди покидаять рідну земля в пошуках кращої долі. Але одночасно задумаюмось: чи могла влада
стати по суті українськоя, коли політичну еліту відривали від власного коріннѐ і, обдаровуячи благами
на чужій землі, мінѐли світоглѐд, коли розстрілявали, катували, відрізали голови, вбивали камазами, в
ліфтах; коли принижували культуру, мову, звичаї і традиції, починаячи з садочка і школи; коли
створявали і надалі створяять атмосферу страху перед бандерівцѐми, американцѐми, НАТО… Тому
волѐ українців паралізувалась, і вони почали керуватись інстинктом самозбереженнѐ і виживаннѐ.
Страх за майбутню своїх дітей і родин, страх за майбутню Української Держави вивів лядей на
Майдан Незалежності у Киюві, на площі столиць і міст по всьому світу, незалежно від мови,
віросповіданнѐ, соціального статусу чи регіону. Ляди повстали проти бандитського світоглѐду,
зрощеннѐ капіталу і влади, проти антиукраїнських висловлявань. Проектуячи на сьогоднішній день ці
події, більшість українців в Україні і за кордоном почуваятьсѐ обманутими. Внутрішні негаразди,
самопоїданнѐ учасників Помаранчевої револяції робить більше шкоди і творить, навпаки, негативний
імідж Україні за кордоном. У промовах, доповідѐх, впевнений, не раз прозвучать слова «байдужість»,
«внутрішні негаразди». Але це наша сумна дійсність.
Пригадуютьсѐ Перша міжнародна науково-практична конференціѐ, організована Міжнародним
інститутом освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя, її високий рівень, прийнѐті рішеннѐ про
затвердженнѐ Концепції державної політики України щодо закордонного українства, проведеннѐ
Всесвітнього Форуму українців, проханнѐ ефективної координації державних органів влади з питань
співробітництва із закордонними українцѐми і допомоги українським організаціѐм за кордоном. Урѐд
ануковича повністя загальмував всі напрацяваннѐ МЗС, ухвали конференції і Форуму Українців. Юдину
допомогу, ѐку отримали українські організації Іспанії, Португалії і Італії, – це допомога по лінії МЗС під
час державних візитів до цих країн тоді Міністра закордонних справ України пана Арсеніѐ аценяка від
міжнародного благодійного фонду «Відкрий Україну». Розроблені нами проекти щодо реалізації плану
заходів МЗС України на 2008 рік щодо підтримки зв’ѐзків з українцѐми, ѐкі проживаять за межами
України, досі проходить через відповідні структури, але, шановні, на календарі вже половина червнѐ, а
організації своїми зусиллѐми провели безліч заходів і чекаять на обіцѐну допомогу. Дуже хочетьсѐ, щоб
проведеннѐ форумів, конгресів, конференцій, декларуваннѐ добрих справ не були забуті, а втілені в
життѐ. В нас прийнѐто, що все активізуютьсѐ напередодні важливих заходів, але, практично, лише
невелика допомога була надана українським організаціѐм з боку Світового Конгресу українців. УВКР
починаю більше працявати в західноювропейському напрѐмку, з боку міжнародної громадської
організації «Четверта хвилѐ» чітко працяю тільки інформаційна служба. Новостворені організації ѐк
працявали за рахунок добровільності, жертовності їх активних лідерів і членів, так і надалі
продовжуять функціонувати. Перша конференціѐ у Львові, конференціѐ «Українська освіта в
міжнародному просторі», проведена науково-дослідним інститутом українознавства, зустрічі
представників Італії, Португалії і Іспанії в Міністерстві освіти і науки під час роботи Всесвітнього Форуму
українців спричинились до створеннѐ в березні минулого року Міжнародної української школи.
Відкриттѐ МУШ дало можливість дітѐм, ѐкі перебуваять за кордоном, отримати доступ до ѐкісної освіти
і отримати статус закордонного шкільного осередку та можливість отримувати кваліфіковану методичну
допомогу. Діти в Португалії вже отримали атестати відповідного зразка, у ці дні будуть проходити
атестація учні суботніх шкіл в Іспанії. Рік нашої співпраці показав, що ю багато позитиву, але мене дивую
відсутність представників МУШ на нашому конгресі. Наші пропозиції будуть висловлені в роботі секції,
але необхідно вирішити питаннѐ працевлаштуваннѐ вчителів, їх атестація; вивчити питаннѐ про
визнаннѐ та підтвердженнѐ документів про загальну, середня та вищу освіту, наукових ступенів,
здобутих громадѐнами України, безпосередньої допомоги шкільним осередкам за кордоном, а функції
МУШ повинні мати координаційний характер.
Отже, стосовно нової імміграції в ювропейських країнах: ось деѐкі дані щодо українців, що маять
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дозвіл на проживаннѐ і на праця в цих країнах, враховуячи нелегалізованих громадѐн. В Італії до 500
тисѐч українців, у Португалії 300 тисѐч українців, у Греції до 250 тисѐч українців. Більш точні дані наведу
на прикладі Іспанії: ѐкщо в 2004 році легалізованих українців було 27 461, в 2005 році – 49 812, то, згідно
з новими даними, на початок 2008 року вже було 69 тисѐч українців, приблизно разом з нелегальними
громадѐнами цѐ цифра складе від 250 до 300 тисѐч. ак бачимо, динаміка зростаннѐ порівнѐно з іншими
національностѐми незначна, длѐ прикладу, масовий приїзд румунів призвів до утвореннѐ національної
меншини, другої за величиноя післѐ марокканської, потіснивши латиноамериканські. акщо взѐти
провінція Мадрид, то кількість українців у цьому регіоні збільшилась лише на 3,85 % за останній рік.
Найбільший приїзд наших громадѐн до Іспанії припав на період від 2001 до 2004 року, враховуячи
законодавство щодо об’юднаннѐ сімей. В середньому емігранти віком від 20 до 39 років становлѐть
приблизно 40%, від 40 до 59 років – білѐ 35 %. Мужчини працяять в основному на будівництві і в
сільському господарстві, жінки – за доглѐдом старших лядей, домообслуговуванні, готельному
обслуговуванні. З часом, з вивченнѐм мови, враховуячи високу професійну і освітня підготовку, наші
громадѐни освоїли нові професії і дуже цінуятьсѐ іспанськими (ѐк, впевнений, також і в інших країнах)
роботодавцѐми. Окрім пошуків праці, адаптації до іншомовного суспільства, наші громадѐни починаять
створявати громадські організації, створявати суботні українські школи у всіх країнах перебуваннѐ.
Коли ми прибули до країни з тѐжким історичним минулим, ми мали змогу переконатись, ѐк ляди
організовуятьсѐ і сповідуять основні громадѐнські цінності: повага до особистості, до лядей іншої
національності, життюва позиціѐ. Мільйонні демонстрації на захист сім’ї (в країнах Західної Ювропи, США
і Канади прийнѐто закони про одностатеві шляби) ѐк основної ланки суспільства, проти тероризму гідні
подиву. Ми мали нагоду побачити, ѐк багатотисѐчно (в основному емігранти з Латинської Америки)
проводѐть національні свѐта, дивлѐтьсѐ футбольні репортажі за участя своїх національних збірних.
Тому ми почали створявати організації, щоб ми, українці, в чужій землі допомагали один одному,
формувались навколо таких цінностей, ѐк гідність, самосвідомість і відповідальність перед своїми
родинами, ѐкі далеко від нас, відповідальність перед державоя. Не нарікати, дивлѐчись на події в
Україні, а заглѐнути собі в душу і сказати: а що ѐ зробив длѐ України, незважаячи на те, що знаходжусь
далеко. На моя думку, процес становленнѐ справжньої української діаспори в нових
західноювропейських країнах зараз перебуваю на стадії формуваннѐ, тому що, на жаль, не залучена
велика кількість українських громадѐн в роботі організацій, важко перейти від умов трудової еміграції, а
саме пошуків праці, до можливості не тільки перебувати і надійно себе відчувати в даній країні, але
постійно допомагати фінансово своїм родинам в Україні. а вдѐчний усім, хто з перших днів записавсѐ до
нашої громади, хто бере участь в усіх заходах, допомагаю своїм співвітчизникам у важкі хвилини. Це
також стосуютьсѐ усіх тут присутніх.
Українська Громада Іспанії за права, честь і гідність українців була створена три роки тому, післѐ
подій Помаранчевої револяції. Члени виборчої комісії до Президентських виборів 2004 року разом зі
мноя організували мітинг-маніфестація на підтримку Віктора Ященка в Мадриді, куди прибули
представники громад з багатьох міст Іспанії. Пан Теодор Барабаш, голова Асоціації українців Іспанії, що
створилась післѐ проголошеннѐ Незалежності України, ѐкий прибув на Іберійський півострів разом з
побратимами в 1946 році, запропонував нам створити нову організація, і всі своїми сім’ѐми, вдовиіспанки зі своїми дітьми вступили до нашої Громади. Стараннѐми пана Теодора Барабаша і вже
покійних Нестора Романика і арослава Тріски на початку 2001 року прибув вже покійний о. Ігор
Михалѐк чину Редемтористів. Життѐ української громади в Мадриді, ѐк і в усіх країнах, формуютьсѐ і
вирую навколо церкви. Вже 7 років минуло з часу створеннѐ церковного хору в Мадриді. До часу
створеннѐ організації ляди доброї волі, церковний хор проводили різноманітні культурні заходи.
Мадридська парохіѐ церкви «Buen Suceso» Доброї вістки (свѐщеник о. Іван Липка) ю найбільш
зорганізованоя парохіюя не тільки в Іспанії, але в країнах Західної Ювропи. Церква проводила і надалі
виконую своя місія вихованнѐ духовності та збереженнѐ і розвитку національної ідентичності українців
за кордоном. Ці два могутні стовпи – церква і українські громадські організації – повинні бути основоя
формуваннѐ могутньої нової української діаспори.
До здобутків і позитивних результатів слід віднести великі грошові надходженнѐ в Україну. Ці
кошти не тільки допомагаять родинам, підвищуять платоспроможність, але ще й стимуляять
виробництво, формуять вільну лядину, громадѐнина, ѐкому чужі притаманні нашому суспільству
понѐттѐ хабарництва, обману. Створені громадські організації в Іспанії: Алкалі де Енарес, Барселоні,
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Валенсії, Мурсії, Малазі, Мадриді, Севільї, Сантандері, Уельві, Вільѐробледо, Толедо; в Португалії Спілка
українців Португалії об’юдную 12 осередків, організаціѐ «Собор», в Італії в містах Венеції, Мілані, Римі,
Неаполі; в Греції «Українська думка», в інших містах і в країнах Східної і Центральної Ювропи своюя
жертовноя працея і ентузіазмом проводѐть численні культурні заходи, пісенні фестивалі, на ѐких
показуять місцевим жителѐм весь спектр нашої культури, наших звичаїв, організовуять конференції,
фотовиставки, доносѐть нашу славну і трагічну історія, друкуять книжки і випускаять газети, стаять
мостом між Україноя і ювропейськими державами в плані бізнесу. Цѐ важлива ділѐнка ще недостатньо
налагоджена через наші внутрішньодержавні чвари, ѐкі стримуять потенційного інвестора. Іспаніѐ під
час перехідного періоду від диктатури до демократії вже на 16 році приймала Олімпійські ігри, кошти
післѐ вступу до ЮС використала найефективніше з усіх країн, розвинула інфраструктуру, побудувала
дороги, автобани, Португаліѐ провела Ехро 98, чемпіонат Ювропи з футболу у 2004 році. І нам дали
можливість відбудувати і відновити лице рідного міста, рідної держави, провести високий спортивний
форум, але ні – бажаннѐ використати свого ближнього, радше платити вихідця з Азії, ніж професійному
співвітчизнику, не роблѐть честі ні політикам, ні відповідальним особам за проведеннѐ Ювро 2012.
Перуанський письменник Маріо Варгас Льйоса писав: «Найтѐжчу боротьбу, ми латиноамериканці,
будемо вести самі з собоя. Нас обтѐжуять століттѐ пануваннѐ нетерпимості, абсолятних істин і
деспотичних урѐдів, і скинути цей тѐгар буде нелегко». Це в першу чергу повинні зрозуміти наші
політики, маять змінити психологія, мисленнѐ наші ляди. Держава, декларуячи створеннѐ програми
поверненнѐ українців з-за кордону, повинна створити необхідні умови, забезпечити відповідно
наближену зарплатня до ювропейських стандартів – і результат буде швидкий, почнетьсѐ створеннѐ
справжнього середнього класу.
Хочу звернутись до українців в Україні: дорогі, нехай не охопляю Вас сумнів, байдужість і
розчарованість, будьте самі собоя, ѐкими були наприкінці 80-х, в 90-х і в 2004 році, продовжуйте
боротьбу за Україну.
Хочу звернутись до українців за кордоном, подѐкувати за жертовність активним учасникам
громадського руху, шановним вчителѐм, усім присутнім словами нашого Великого Каменѐра:
«Мій руський патріотизм – то не сентимент, не національна гордість, то тѐжке ѐрмо, покладене
долея на мої плечі. а можу здригатисѐ, можу тихо проклинати доля, що поклала мені на плечі це ѐрмо,
але скинути його не можу, іншої батьківщини шукати не можу, бо став би підлим перед власним
сумліннѐм».
Шановні, лябіть Україну, працяйте длѐ добра рідного українського народу.
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СЕКЦІЯ І
ЗДОБУТКИ ДІАСПОРИ У ГУМАНІТАРНІЙ, ОСВІТНІЙ, ТЕХНІЧНІЙ, ПРИРОДНИЧІЙ СФЕРАХ:
ГЛОБАЛЬНИЙ І УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
Перша підсекціѐ
Українці у світі: літературознавчий і мовознавчий аспекти
Лариса ДУМАНСЬКА
Одеська державна академіѐ будівництва та архітектури

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ПРАЦЯХ ОЛЕКСИ ГОРБАЧА
Представниками української діаспори, особливо західної, зроблено вагомий внесок у розвиток
культури, мистецтва, літератури, науки не тільки українського народу, а й народів тих країн, у ѐких вони
проживаять і працяять. Українські мовознавці, перебуваячи в діаспорі внаслідок неприйнѐттѐ мовної
політики тоталітарного режиму, досліджували закономірності розвитку української мови, її
функціонуваннѐ у різних сферах, зокрема в науці та техніці. Серед них – знані у світі науковці:
Я.Шевельов, О.Горбач, І.Огіюнко (митрополит Іларіон), В. Сімович, А. Вовк, а.Рудницький та інші.
Будь-ѐка терміносистема ю інструментом розвитку відповідної сфери наукових знань, тому
досконалість, стабільність, усталеність термінологічної системи свідчать про процес еволяції даної
науково-професійної галузі. Об’юктом дослідженнѐ вчених діаспори став процес становленнѐ,
формуваннѐ термінології окремих галузей, функціонуваннѐ, унормуваннѐ та походженнѐ українських
науково-технічних термінів.
Велику увагу проблемам українського термінотвореннѐ приділѐв мовознавець Олекса Горбач.
Працяячи на посадах лектора української мови в університетах у Ґеттінгені, Марбурзі, Франкфурті над
Майном, наукового секретарѐ Головної Управи НТШ, професора Слов’ѐнської філології Українського
Католицького Університету в Римі та Українського Вільного Університету в Мянхені, декана відділеннѐ
східних і позаювропейських мов і культур університету у Франкфурті над Майном, Олекса Горбач зробив
значний внесок у розвиток мовознавчої науки. Професор Олекса Горбач ґрунтовно досліджував
діалектологія, граматику, арго, «розшукував українські стародруки й рукописи в книгозбірнѐх та архівах
давніх західноювропейських науково-культурних і релігійних центрів, докладно знайомивсѐ з описами
слов’ѐнських писемних старожитностей, консультувавсѐ з бібліотекарѐми та відомими архіварами,
синтезував розкидані по різних виданнѐх скупі свідченнѐ про пам’ѐтки» [1].
Доробок видатного лінгвіста охопляю понад 360 наукових праць, серед ѐких слід відзначити праці, у
ѐких досліджуятьсѐ проблеми військової та морської і судноплавної термінології, терміносистеми
мореплавної «рожі вітрів» українського Причорномор’ѐ, лісогосподарської та лісосплавної лексики
південних гуцулів Південної Буковини та Мармарощини, української зоологічної, ботанічної та виноробної
термінології, лексики українських шахістів та картѐрів, церковно-музичної термінології *2, 3, 4+ тощо.
Олекса Горбач розглѐдаю засади періодизації історії української літературної мови з урахуваннѐм
синхронного та діахронічного методів дослідженнѐ, детально аналізую всі етапи мовного розвитку,
простежую особливості функціонуваннѐ української наукової термінології під впливом мовних та
позамовних чинників, повертаячи народові «разом із призабутими чи й невідомими словниками імена
їх авторів, про ѐких подано максимально можливу інформація з різних українських та іноземних
джерел, адже у роки комуністичного свавіллѐ більшість українських вчених, ѐкі працявали над
розвитком мови, були безжально знищені, і їх сліди губилисѐ в мороку ґулагів» [ 5].
У роботі «З історії української церковно-музичної термінології» О.Горбач дослідив прѐмі
запозиченнѐ з грецької мови, а також терміни-кальки у церковнослов’ѐнській мові, відзначивши, що
«ѐкщо поруч виступаять два тотожні терміни, з-поміж ѐких один – це церковнослов’ѐнська калькапереклад, а другий – позичений грецький вираз, то звичайно так буваю, що такий слов’ѐнський
переклад давніший, бо виник тоді й там, де ще добре розуміли по-грецьки й старалисѐ перекладати
грецький термін докладно за його словотвірними елементами» * 3+. Серед грецьких термінів, що
перекладено, автор виділѐю такі групи: 1) назви свѐщеннослужителів (священик – архієрей; читець –
анагност тощо); 2) назви книг (восьмигласник – октоїх тощо); 3) назви Богослужб та їх частин
(Богослужба – літургія; всенощна – панахида тощо). Окрім того, у статті Олекса Горбач детально
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

описав назви музичних інструментів, приділивши значну увагу церковним термінам; назви голосів;
терміни на позначеннѐ інтервалів у музиці тощо.
Статтѐ «Українська народнѐ релігійно-христиѐнська термінологіѐ й лексика» продовжую тематику
релігійної термінології. Релігійно-христиѐнські терміни автор досліджую, попередньо поділивши їх на
лексико-тематичні групи: 1) церква (церква, баня, притвор, хори, хрестильниця, хоругви, царські
врата, вівтар, кивот, захристія, кадильниця, плащаниця, калаталка, аналой, іконостас тощо);
2) парафіѐ (парафія, приходство, дочерна церква, священик, попадя, дяк, вікарій, паламар, ризи, ряса,
фелон, хористи тощо); 3) свѐта ( храмове свято, Свят-вечір, Різдво, Собор Богородиці, Богоявлення,
Трьох Святителів, Стрітення, неділя сироп усна, Благовіщення, Великдень, Вознесіння тощо); чино
діяння (літургія, утреня, акафіст, молебен, парастас, панахида, процесія, хрещення, кум, крижма,
похресник, вінчання тощо) *6+.
У статтѐх «Українська морська й судноплавна термінологіѐ» та «Назви в мореплавній «рожі вітрів»
нашого Причорномор’ѐ» О. Горбач досліджую походженнѐ та шлѐхи твореннѐ української морської та
судноплавної лексики в кнѐжу добу та часи козаччини; аналізую шлѐхи поповненнѐ української термінології
за рахунок запозичень з тяркських, голландської, англійської, французької мов. Автор розглѐдаю підсистеми
морської й судноплавної термінології, виділѐячи гідрографічну термінологія, суднобудуваннѐ, рибальства,
кліматичну термінологія. Також у цих статтѐх висвітлено питаннѐ голландських, італійських та грецьких
запозичень у назвах вітрів за географічним напрѐмком та відносно курсу кораблѐ.
Результати діахронічного дослідженнѐ термінології азартних ігор (кості, доміно, карти, шахи,
варцаби-дамки-шашки) О. Горбач описав у статті «Лексика наших картѐрів і шахістів». Автор розглѐнув
картѐрські та шахові терміни, вказавши місцѐ створеннѐ ігор та встановивши зв’ѐзки термінів з
термінами мов-продуцентів, подав історичний аналіз шахових термінів, на підставі гравецьких термінів
поѐснив значеннѐ та походженнѐ деѐких українських фразеологізмів.
Отже, мовознавці української діаспори ведуть активну роботу в царині становленнѐ, формуваннѐ
та розвитку української науково-технічної термінології. Поглѐди О. Горбача ю теоретичним підґрунтѐм
розвитку національних терміносистем, його роботи містѐть цінну термінологічну та діалектологічну
інформація, ѐка сприѐтиме кращому вивчення лексичного фонду української мови, з’ѐсування причин
і шлѐхів калькуваннѐ термінів, терміносполучень з інших мов.
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ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БУТТЯ МИТЦЯ В ПОЕМІ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ «ПОЕТ»
Поема «Поет» залишаютьсѐ одним із найменш досліджених творів Т.Осьмачки. Через неосѐжну
глибину і багатогранність художнього змісту, через особливості стиля, зокрема «важкі синтаксичні
нагромадженнѐ» і «скелѐсті брили гігантських метафор», що, за словами Яріѐ Клена, надзвичайно
утрудняять розуміннѐ *3, с. 40+, інтерпретаціѐ твору ю доволі складним завданнѐм. З-поміж небагатьох
студій, присвѐчених поемі, на особливу увагу заслуговуять праці Я.Шереха *11+ і В.Барчан *1+.
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Секціѐ І. Здобутки діаспори у гуманітарній, освітній, технічній, природничій сферах:
глобальний і український контекст. Перша підсекціѐ

Застосовуячи при інтерпретації код екзистенціальної філософії, ці науковці досліджуять найсуттювіший
аспект художнього змісту поеми – здійсняять спробу виѐвити авторську концепція творчої особистості
та її буттѐ в суспільному, національному, індивідуально-психологічному, власне онтологічному вимірах.
Спорідненість героїв Т.Осьмачки з персонажами французьких письменників-екзистенціалістів, на
ѐку вказували, зокрема, Я.Шерех *10+ та І.Смолій *9+, оприѐвняю екзистенціальні засади «гіпотези
буттѐ», репрезентованої його художнім світом. Саме вони зумовляять специфічний ракурс осмисленнѐ
буттѐ митцѐ в поемі «Поет». Головний герой поет Свирид Чичка ю носіюм екзистенціального
світовідчуттѐ – стану свідомості, пов'ѐзаного з буттѐм лядини в «межовій ситуації», що ініціяю
переживаннѐ самотності, страху, відчая, приреченості, загубленості в чужому і ворожому світі.
Еволяціѐ його особистості визначаютьсѐ рухом до екзистенціального прозріннѐ й істинного буттѐ. Герой
поеми проходить «етап відчуттѐ своюї вкинутости у цей світ і своюї покинутости в ньому, етап «межової
ситуації» – усвідомленнѐ конфлікту зі світом та свого невдоволеннѐ, що й приводить до самоаналізу,
пізнаннѐ та вибору власних життювих вартостей, і етап вільного та свідомого вибору дотримуватисѐ цих
вартостей у своюму житті» [5, с. 324+. Длѐ Свирида Чички «межова ситуаціѐ» набуваю форми зіткненнѐ
творчої особистості і тоталітарної системи, що прагне поставити поезія собі на службу. У бурѐну ніч на
березі Дніпра відкинутий суспільством поет виголошую проклѐттѐ всесвіту, усвідомивши його мовчазну
байдужість до лядської муки, до пошуків сенсу існуваннѐ. Герой поеми переживаю «метафізичне
потрѐсіннѐ прозрілої лядини, перед ѐкоя немовби зненацька заcѐѐла раніше їй невідома прірва буттѐ»
*4, с. 317+. Тривога і неѐсний страх, відчуті Свиридом ще в яності, переростаять в осѐгненнѐ
екзистенційної самотності і конечності лядського буттѐ, що спонукаю до мистецького самоствердженнѐ
у виклику, кинутому всій світобудові.
На думку Я.Шереха, герой Т.Осьмачки виѐвлѐютьсѐ спроможним подолати тиск «межової
ситуації», пов’ѐзаної передусім зі сфероя національного буттѐ, з переживаннѐм національної
катастрофи, та знайти у творчості опертѐ длѐ бунту, длѐ змаганнѐ з вічністя. З'ѐсовуячи сутність
Осьмаччиної концепції буттѐ митцѐ, критик доволі оптимістично підсумовую: «Поезіѐ – це те, чим
лядина ставить опір вічності, бо поезіѐ сама – краплѐ вічності в лядині» *11, с. 259+. Отже, у
потрактуванні екзистенції творчої особистості, запропонованому автором поеми «Поет», Я.Шерех
знаходить утверджувальний пафос. На наш поглѐд, на такій інтерпретації цього твору певноя міроя
позначилась основна настанова МУРу, в обґрунтуванні ѐкої брав безпосередня участь Я.Шерех, –
ідеологема «великої літератури». Провідний літературний критик МУРу ніби прагнув побачити
утвердженнѐ великої місії митцѐ у творі Т.Осьмачки, чий художній доробок найповніше репрезентував
«органічний національний стиль», з ѐким Я.Шерех пов’ѐзував реалізація ідеї створеннѐ «великої
літератури». Коментуячи програму МУРу, М.Ільницький зауважую, що «понѐттѐ ѐк «великої літератури»,
так і «національно-органічного стиля» з естетичного плану переміщувалисѐ в план ідеологічний»
*2, с. 11+. Очевидно, окремі няанси Шерехового потрактуваннѐ поеми «Поет» зумовлені бажаннѐм не
просто аналізувати літературний процес, а, за словами С.Павличко, «ліпити й спрѐмовувати його в тому
напрѐмі, ѐкий здававсѐ йому найперспективнішим» *8, с. 306+. Згадаюмо, що на тенденційність
провідного ідеолога МУРу вказував і М.Ільницький *2, с. 21+. ак і Я.Шерех, В.Барчан обґрунтовую
утверджувальний пафос концепції буттѐ митцѐ, репрезентованої у творі Т.Осьмачки. Інтерпретуячи
поему, дослідницѐ переконую в тому, що поезіѐ у потрактуванні Т.Осьмачки здатна «позмагатисѐ із
досконалим космосом», творча особистість перебуваю у гармонійній юдності з усесвітом, а відтак «поет
на землі – це волѐ космосу» *1, с. 66–68].
Уважне прочитаннѐ поеми «Поет», а головне, урахуваннѐ контексту творчості письменника
спонукаять певноя міроя скоректувати ці твердженнѐ. Отже, мета нашої роботи – окреслити
концепція буттѐ митцѐ, ѐка дістала художню втіленнѐ в поемі Т.Осьмачки «Поет». Розглѐдаячи твір,
будемо звертатисѐ і до його повістей, оповіданнѐ «Психічна розрѐдка», до ліричних творів, де
порушуютьсѐ одна зі стрижневих проблем у доробку письменника, – проблема екзистенційної сутності
творчості, буттѐ мистецьки обдарованої особистості та реалізації її креативного потенціалу.
Модус екзистенції митцѐ в поемі «Поет» оприѐвняютьсѐ не лише через зображеннѐ долі та
свідомості головного героѐ – Свирида Чички, але й через розкриттѐ постаті оповідача. Вступ до поеми –
її своюрідний заспів («О горе, мрійнику, тобі без мір...») – презентую оповідача ѐк суб’юкта творчої дії,
ѐкий не уѐвлѐю повноцінної самореалізації, власне, буттѐ в мистецькому вимірі поза мистецькоя
комунікаціюя. Його «заклячне слово» («Гей, пташе, пташе, соловея мій...») ю одночасно завершеннѐм
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ліричної фабули й осмисленнѐм вже здійсненого наративного акту. У другому виданні твору цей
монолог виділений ѐк окремий структурний елемент – «доспів», що разом із вступом утворяю
своюрідне обрамленнѐ, присвѐчене глобальному осмислення творчої дії суб’юкта вислову.
Ліричні відступи («Не плач, не плач...», «О, Боже милосердний, завчасу...», «Життѐ, життѐ, ти
хвилѐми без края...») розгортаять порѐд із життюписом Свирида Чички іще одну історія, ѐка в
загальних рисах окресляю оповідачеву доля і відтворяю досвід пережитого. Співвідношеннѐ «історій»
оповідача і центрального персонажа вибудовуютьсѐ за принципом паралелізму їх доль. Проте між ними
існую не тільки біографічна, але й психологічна спорідненість, найбільш відчутна у фінальних монологах
Свирида Чички, у ліричному відступі, вкляченому до останньої пісні («Та, соловея лябий, не співай...»),
та в доспіві, у ѐких головний герой і суб’юкт мовленнѐ підсумовуять власне існуваннѐ в мистецькому
вимірі. Екзистенціальну свідомість оповідача розкриваю лірична фабула, ѐку утворяять не лише ліричні
відступи, а й – у другій редакції твору – низка «проѐснів», що становлѐть параболічні паралелі до змісту
кожної пісні, дорівняячи за своюя функціюя оповідачевим відступам.
Оповідач і головний герой поеми «Поет», ѐк і ліричний суб'юкт значного масиву поезій
Т.Осьмачки («Байдужість», «Утома», «Неминучість», «Реакціѐ», «У таборі», «Ранок», «Марево
Есхілового орла» та ін.), зосереджуятьсѐ на рефлексії творчої дії та мистецької комунікації. Вступний
монолог оповідача в поемі «Поет» відбиваю спробу вирішити проблему адресата. Можливість утіленнѐ
творчих інтенцій відкриваютьсѐ суб’юкту мовленнѐ лише тоді, коли зміцняютьсѐ його надіѐ бути почутим
і визнаним – хоча б у віддаленій часовій перспективі: «Тому, минувши всѐкі перешкоди, / звертаясѐ до
тебе, Края мій, / ѐ з віроя, що ти у час свободи / мене згадаюш...» *6, с. 11+. Витвореннѐ образу
ідеального адресата ю вимушеним длѐ митцѐ, ѐкий не уѐвлѐю свого реального сучасника партнером у
мистецькому діалозі, однак з усіюя гостротоя усвідомляю, що лише в такій взаюмодії він може
реалізуватисѐ ѐк творча особистість, що здійсненнѐ місії митцѐ у вакуумі нерозуміннѐ й самотності ю
неможливим («...коли живий ще ти, то стогін струн / шукаю вух живих і серед трун...» *6, с. 10+). Подібно
до героѐ лірики, оповідач у поемі «Поет» – самотній «подвійно»: ѐк лядина серед байдужих «інших» і,
власне, ѐк поет у прагматичному світі, що не потребую поезії. У згаданих віршах та у вступі до поеми
зображуютьсѐ драма самотності і відчуженості митцѐ, не почутого й не визнаного оточеннѐм.
У творах Т.Осьмачки буттѐ мистецьки обдарованої особистості, більше того, узагалі буттѐ лядини
розгортаятьсѐ в зіткненні з жорстокоя дійсністя. Екзистенціальне світовідчуттѐ оповідача і персонажів
спричинене здебільшого сфероя національного буттѐ, власне, ситуаціюя національної катастрофи. У
повістѐх «План до двору» і «Ротонда душогубців», оповіданні «Психічна розрѐдка», поемі «Поет»
«межова ситуаціѐ» набуваю конкретно-історичних обрисів «совютської влади» або «московської волі»,
ототожняютьсѐ з підрадѐнським буттѐм української лядини. Іпостась митцѐ робить Івана Бруса
(«Ротонда душогубців»), Свирида Чичку («Поет»), Гарасима Сокиру («Психічна розрѐдка») гнаними і
переслідуваними, а отже, посиляютьсѐ тиск «межової ситуації», поглибляютьсѐ відчуженість, іще більше
загостряятьсѐ відчуттѐ екзистенційної самотності і приреченості, розпач. Подібно до ліричного героѐ
Т.Осьмачки, згадані персонажі в зіткненні зі «страшноя дійсністя», ѐкоя живе зруйнована «колгоспноя
недолея» Україна, зазнаять поразки передусім ѐк творчі особистості, втрачаячи саму здатність до
мистецької самореалізації, що лише загостряю екзистенціальне світовідчуттѐ.
Фатальна длѐ митцѐ перевага жорстокої дійсності, чиїм знарѐддѐм стаю волѐ натовпу або волѐ
тирана, спонукаю центрального персонажа поеми «Поет» до бунту. Однак він набуваю, головним чином,
метафізичного характеру, адже Свирид Чичка кидаю виклик не стільки деспоту (Кесаря), політичній
системі чи ярбі, скільки байдужій «космічній озії», дорікаячи за фатальну несправедливість,
незнищенність зла, власну незахищеність, безпорадність і загубленість. Бунт героѐ поеми полѐгаю в
мистецькій дії, що втіляю індивідуальну воля лядини, протиставлену «світовій безодні». Вона маю
реалізуватисѐ в проклѐтті неймовірної руйнівної сили («...хай слова мої, / ...впадуть, ѐк ще не бачені рої
/ отрутного і длѐ світів проклѐттѐ, / ...щоб вибухли серед всесвітніх зел / і з космосу зробили млу
пустель!..» *6, с. 182+) або в деміургічному акті митцѐ («...і творчістя своюя в вежі тій / з тобоя, Вічносте,
зведу ѐ бій...» *6, с. 194+), уособленнѐм ѐкого постаять образи грандіозної вежі, серцѐ, що «світитиме у
вічність», крапель крові, що стануть планетами. Проте, моделяячи обидві можливості (руйнівне
проклѐттѐ і твореннѐ), Свирид Чичка приходить до усвідомленнѐ марності свого бунту: ѐкщо б його мріѐ
«світи розбила справді на орбітах», вічність «однаково з безодніх висла б дір / страшна з зірками і
страшна без зір, / і темна всім, і всім... і неміренна» *6, с. 193+; так само безрезультатним був би акт
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індивідуальної творчої волі («Тебе ніѐка мріѐ не начинить, / о Вічносте, о синій океан» *7, с. 145+). Відтак
джерелом розпачу героѐ поеми стаю осѐгненнѐ спорідненості, але не співмірності індивідуального
творчого духу і Вічності – юдиного Творцѐ, ѐке в останньому монолозі Свирида Чички відтворяютьсѐ за
допомогоя образної паралелі: лядська душа – морська вода «в глечику в полоні». Отже, длѐ героѐ
поеми індивідуальне творче зусиллѐ втрачаю будь-ѐкий сенс, оскільки не може бути протиставленим
вічності. Його самогубство означаю визнаннѐ поразки лядини через мізерність і конечність її буттѐ.
Подібно головному героя поеми «Поет», оповідач, ідентифікований ѐк суб’юкт мистецької дії,
приходить до усвідомленнѐ неможливості протиставити власну творчу воля вічності. Презентаціѐ
поеми, названої у вступній частині «проклѐттѐм самоти», актуалізую бунтівний зміст творчої дії суб’юкта
мовленнѐ. Проте в доспіві він констатую нездійсненність і, більше того, нездійсненність наміру
піднестисѐ до вічності через свою буттѐ в мистецькому вимірі («Дарма складав і ця сумну поему...»
*6, с. 207+). ак і Свирид Чичка, оповідач розумію безрезультатність змаганнѐ власної деміургічної волі зі
«світовоя безоднея»: «...краплѐ Вічності в душі малій / нашіптую про Вічність дику повість / і попіл
видаю, ѐк той палій, / прекрасного спорудженнѐ натомість...» *6, с. 207+. І оповідач, і головний герой
поеми «Поет» вбачаять у виѐвах своюї творчої волі не піднесеннѐ індивідуального творчого духу, а його
поразку, оскільки усвідомляять: приреченість на небуттѐ неможливо подолати і в мистецькій
екзистенції.
Таким чином, у поемі Т.Осьмачки «Поет» репрезентована концепціѐ буттѐ митцѐ, що певноя
міроя перегукуютьсѐ із західноювропейським екзистенціалізмом. Її стрижневоя ідеюя ю не утвердженнѐ
творчої індивідуальності в креативній дії, а усвідомленнѐ тотальної поразки прагнень мистецьки
обдарованої особистості самореалізуватисѐ через мистецький діалог, а найголовніше, у змаганні
індивідуальної творчої волі з вічністя, ѐке уѐвлѐютьсѐ квінтесенціюя буттѐ митцѐ.
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т. зв. «Другим Авангардом» (30-ті рр.), під знаменами ѐкого виступали представники, зокрема
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віленських «Жагаристів» (Чеслав Мілош, Теодор Буйницький, Южи Загурський та ін.), ляблінського і
варшавського авангарду (Я. Чехович та його коло) [1]. Молода творча генераціѐ декларувала свою
розуміннѐ нової доби, її технічної, суспільно-політичної та мистецької дійсності. Дискутуячи з
попередниками, вони, з одного боку удосконалявали (цікавилисѐ бароковими і романтичними
традиціѐми; звертались до біблійної символіки тощо) ту «модель» вірша, ѐку запропонували на початку
двадцѐтих років представники «Краківського Авангарду» (Тадеуш Пейпер, Яліан Пшибось та ін.) а з
другого – вилучивши «цивілізаційний оптимізм» попередників створили свій «поетичний
катастрофізм», котрий виѐвлѐвсѐ в експресивних, сповнених історіософічного й метафізичного
неспокоя поетичних візіѐх, нечітких образах-символах, застосуванні техніки «згущеннѐ вірша».
Катастрофізм Я. Чеховича носив двоїстий характер. З одного боку, це можливість катастрофічної
загрози ювропейській культурі й духовним цінностѐм напередодні Другої світової війни, а з другого –
особистісні переживаннѐ, схильність до трагічного сприйнѐттѐ дійсності [2].
Виразне проѐвленнѐ (30-ті рр.) у поетичних візіѐх митцѐ катастрофізму, гіркоти своюї доби й
песимізму віддалено перегукуютьсѐ з текстами українських поетів-емігрантів Ювгена Маланяка і Олега
Ольжича.
Тут напрошуютьсѐ порівнѐннѐ подібних і зовсім відмінних потрактувань катастрофізму Чеховича й
Маланяка. Схожість диктуваласѐ загальноя ювропейськоя кризовоя ситуаціюя на переломі 20-30-х рр.,
а інакшість – розщепленнѐм свого «ѐ» на особистісне та планетарне й ідентифікаціюя себе в
історичному національному часі. Катастрофічні мотиви лірики Ю. Маланяка тісно пов’ѐзані з його
історіософськоя концепціюя України та її «степового проклѐттѐ». До часопису апокаліптичної доби
заносѐтьсѐ поразка визвольних змагань, еміграціѐ, індустріалізаціѐ («Серце світу розмірено гупаю в тілі
машин») [3], тривога за майбутню батьківщини.
Польський письменник був обізнаний із творчістя українського поета-емігранта, перекладав його
вірші, отож знав історіософську концепція України-Еллади («О, моѐ Степова Елладо, / Ти й тепер
антично-ѐсна» [4]), очевидно, зустрічавсѐ з ним у варшавському літературному середовищі.
Пригадаймо деѐкі факти з біографії автора «Перснѐ Полікрата», котрий був лише на шість років
старшим від Чеховича. Він – учасник Першої світової війни, визвольних змагань 1917-1920 рр. і поразки
УНР. Пам’ѐть обох, і це простежуютьсѐ в текстах, цупко тримала фронтові заграви, біль поранених,
смерть товаришів, перелѐк здиблених коней. Частіше в їхніх поетичних текстах майбутню представлено
через есхатологічну ситуація кінцѐ світу. У поезії Я. Чеховича «Сам» («Sam», 1930) з’ѐвлѐютьсѐ
метафора «причина віків» («powódź wieków»), а в Ю. Маланяка у «Візіѐх» (1933) – «Білим сонцем встане
Страшний Суд». Загрозу передовсім відчуваю душа поета. Наприклад, у «баладі з іншої сторони»
(«ballada z tamtej strony») у програмному вірші читаюмо про «руки Чеховича, ѐкі померли» («umarłi ręki
czechowicza»). Катастрофізм останнього, на кшталт міфу космічної загрози й передчуттѐ неминучості
нової війни, напрѐму не пов’ѐзаний із подіѐми давньої польської історії, а міфологіѐ катастрофізму
автора «Земної Мадонни» навпаки заглиблена в українську історія, базуютьсѐ на з’ѐсуванні причин
бездержавності своюї країни:
Ти стелиш степовий килим
Знов гарбам, копитам та яртам,
І очі застелѐю дим,
І кров нуртую тяркським нуртом,…
…Бог не пожалував віка:
Вже сім століть цѐ епопеѐ…[5]
(Маланяк Е. «Ти стелиш степовий килим...»)
Znowu ścilesz stepowy kilim
Pod kopyta, arby i jurty.
Znów źrenice dymem okryli,
Krew tatarskim wzburzyli nutrem.
…Nie żałował nam czasu Chrystus:
Siedem wieków trwa epopeja…[6]
(Małaniuk E. «Znowu ścilesz stepowy kilim» / Przeł. J.Czechowicz)
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У вірші «Ти стелиш степовий килим...» (1932) оскаржуютьсѐ історіѐ рідного края. Постаю
правомірне питаннѐ: чому Я.Чехович беретьсѐ за переклади текстів закорінених у чужу історія та
набито несумісних із його «авангардистськоя» поетикоя? Імовірно, йому ѐк тлумачеві, цікаві мовні
функціонуваннѐ таких, на перший поглѐд, подібних, але зовсім інших лексичних і семантичних
можливостей польської й української мов. Безперечно викликала інтерес історіѐ, ѐку Ю. Маланяк
показував «оголено», глибоко критично, через опозиції «лябов-ненависть», «життѐ-смертьвоскресіннѐ» тощо. Наголошу, що длѐ письменників 30-х рр. актуальноя стала справа ангажуваннѐ в
ідеѐх і подіѐх доби, через це виразніше проѐвлѐлисѐ в художній творчості есхатологічні мотиви, ѐкі і
польські і українські поети не оминали. Пронизливо звучить у Маланяка символічний сигнал
«архангельської сурми», покликаний нагадати про наближеннѐ Божого Суду над неправедними:
Що дійсність, імлами повиту,
Цей вік, що не з мармору, – з гіпсу,
Тне вітер Старого Завіту,
Рве бурѐ Апокаліпси.
І рушатьсѐ, падаять стіни,
Й даремно тулѐтьсѐ ляди,
До фатаморган пустині,
Зрадливих обрисів злуди.
Та під штучноя млоя – зная –
Вже надходѐть суворі фаланги:
Ген – крізь сутінь пломéна Синая,
А праворуч – з мечем – архангел. [7]
(Е.Маланяк «Нині»)
Катастрофізм поета-емігранта – узасадничий. Вірші «Нині», «Візіѐ», «Сутінки епохи» – це апелѐціѐ
до Всевишнього, щоб покарав Зло, «червоний жах», ѐкий несе руйнація і голод. Жорстким словом?
оскаржуячи й водночас оплакуячи трагічну доля народу, вірить у відвагу нового прийдешнього
поколіннѐ. Доречно саме тут додати слова Олександра Астаф’юва про те, що поет «конструяю у своїх
творах замкнутий катастрофічний час і простір, заповнивши цей континуум глибоко пережитими
трагічними і менш трагічними подіѐми та рефлексіѐми їх» [8].
Цікаво, що Ю.Маланяк у статті «Зовсім інші» (1947) замовчую свої візійні поезії, а надаю перевагу
дару прозорливості молодшому на десѐть років від нього, в той час двадцѐтилітньому авторові
поетичної збірки «Рінь». Він зокрема пише: «Ніхто з поетів 30-х років не прозрівав апокаліпси нашої
епохи з такоя стереоскопічноя ѐсністя, ѐк саме Ольжич. Часами це настирливе повтореннѐ (початок
30-х років) апокаліптичних видив здавалосѐ навіть близьким до стилізації і майже до манірності. І лише
початок 40-х років підтвердив вповні гостроту зору та історіософічної інтуїції поета. Такі безпомилкові
образи, ѐк «вітри від края до края», «пустинѐ, ѐк мати, відкрила смаглі груди свої» і інші, і інші,
показуять, до ѐкої міри поет корінивсѐ в епосі, рухавсѐ в її фарватері, йшов у перших стежках її
авангарду...» [9]. На підтвердженнѐ слів автора цитати подам фрагмент із поезії О.Ольжича, датованої
1930 роком:
Знов вітри над землея, вітри,
І блакить, і розриви, і дим
Сонну земля черкаю згори,
Смерть черкаю крилом голубим [10]...
(О.Ольжич «Знов вітри над землея, вітри...»)
Українська еміграційна поезіѐ була пройнѐта почуттѐм втрати сподіваних ідеалів, рідної землі,
батьківської хати. Відповідно – через «оживленнѐ історії в собі» (М.Ільницький) [11] – озвучувалисѐ
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історичні мотиви (кнѐжа Русь, козаччина, гетьманщина тощо). Подам ѐк приклад рѐдки із поезії
О.Ольжича «Поворот», в ѐкій акцентована увага на красу і величність Древньої Русі:
День осінній – наче грецька поволока
Русь моѐ! Золототкана Русь!
Вибігайте, припадіть до стремени:
Повернувсѐ кнѐзь наш, повернувсь! [12]...
Заѐчать ворота, наче лебеді.
Відкладутьсѐ шоломи ѐсні.
День і ніч замріѐним метеликом
а чекатиму тривожної весни.
(О.Ольжич «Поворот»)
Ця поезія, на мій поглѐд, дуже вдало переклав польськоя мовоя Я.Чехович, надрукувавши її на
сторінках ляблінського журналу «Камена» («Kamena» 1933, nr 2):
Dzieo jesienny jak szata helleoska,
Rusi moja, Rusi złotolita.
A wybiegnij, przypadnij do strzemion,
książę wrócił, powrócił i wita!
Zajęczały wrota jak łabędzie,
odłożono hełmy błyszczące.
Dniem i nocą jak motyl uśpiony
będę czekał na wiosny słooce...
(O.Olżycz «Powrót» / Przeł. J.Czechowicz)
Юство ліричного героѐ вписано в далеке і близьке минуле (від античності до сучасності), у
зміщених часових та просторових площинах. Промовистом прикладом ю вірш О.Ольжича «Був же вік
золотий...», епіграфом до ѐкого взѐто рѐдки із «Метаморфоз» Овідіѐ. Її останні строфи змушуять
задуматисѐ над філософськоя сутністя речей і вчинків:
...Ю незмінна землѐ, і усе на ній зміна невпинна.
Золоте – на світанні, за днѐ вітрѐного – сріблѐне,
Мідь розтоплена, озеро те ж – в надвечірніх годинах,
І застигне залізо – в ночі, у холодних туманах.
Міцно куте з металів ще путо ніхто не роздер це.
Днѐ і місѐцѐ й року чотири пори, а на гльобі –
В дужих карбах лядське неспокійне і жадібне серце.
І длѐ нього судивсѐ довічний почвірний колобіх.
(О.Ольжич «Був же вік золотий...»)
Текст зацікавив поета Я. Лободовського, товарища Чеховича. Переклад був надрукований 1938
року на шпальтах варшавського «Бялетнѐ польсько-українського» ( «Biuletyn polsko-ukraioski»). Нижче
подам фрагмент цитований щойно українськоя мовоя (не вдаячись до порівнѐльного аналізу), в
тлумачені цього польського письменника:
…Każda zmiana na ziemi z niezmiennych się źródeł poczyna.
Złote – bywa o swicie, przy wietrznej pogodzie – srebrzyste,
niby miedź roztopiona – jezioro w wieczornycz godzinach,
a zastygłe żelazo – wśród nocy surowej i mglistej.
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Więzi, kutej z metalów, nie zerwad – z niej nikt nie uciecze.
Cztery pory niezmienne co dzieo i co rok, a na globie –
w mocne karby ujęte wsciąż trwoży się serce człowiecze.
I dla niego sądzony odwieczny poczwórny kołobieg *13+.
(O.Olżicz «Stały w słoocu dąbrowy...» / Przeł. J.Łobodowski).
«Очевидно, – припускаю Ярій Ковалів у статті «Поетична історіософіѐ О. Ольжича», – йому більше
імпонували циклічні гіпотези античних поетів – не так Геосіда («Роботи і дні») чи Лукреціѐ Кара («Про
природу речей»), ѐк Овідіѐ, у «Метаморфозах» ѐкого розглѐдалисѐ чотири доби лядства (золотий,
срібний, мідний та залізний), що в невпинному спіралеподібному русі виривалисѐ за межі замкненої в
собі античної світобудови, щоразу немовби поверталисѐ до попереднього стану, але вже іншими...»
[14]. Справді, бажаннѐ вказати прийдешнім поколіннѐм шлѐхи відродженнѐ у нових («інших»)
історичних умовах поет покладав на «героїчну особистість з великоя моральністя і творчоя
перевагоя», в ѐкій «з неподільноя суцільністя маять злятуватисѐ героїчна етика, право, мистецтво,
наука і вихованнѐ» [15]. Це, вважав О.Ольжич, «увиразнить національну традиція, що на неї
спиратиметьсѐ національна культура» [16] .
Здатність уѐвлѐти себе (когось) деінде, вільно пересуватисѐ у просторі, ѐкий об’юдную й роз’юдную,
утворяячи основу будь-ѐких зв’ѐзків, і ю просторово-образноя поетичною візійністю, ѐка була
притаманна творчості Ю. Маланяка, О. Ольжича (справж. – Олег Кандиба) і Я. Чеховича. Останній
сподівавсѐ: «Поезіѐ ... буде, а частково, можливо, вже ю сумліннѐм епохи і скаже інше слово: слово
творіннѐ і милості…» [17].
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Ольга ЛУЧУК
Львівський національний університет ім. І. Франка

ЛИСТУВАННЯ ЮРІЯ ЛУЦЬКОГО З ПОЕТАМИ НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ
Професор Ярій Луцький (1919–2001) – відомий вчений-славіст і перекладач української
літератури англійськоя мовоя. Його творчий доробок охопляю понад 30 книжкових видань [7], а в
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останні роки доповнений ще й спогадами вченого [3; 4] та щоденником [5]. Наукова, перекладацька та
мемуарна спадщина проф. Луцького щойно тепер стаю об’юктом пильнішого розглѐду і осмисленнѐ.
Проте, поза увагоя дослідників залишаютьсѐ багатяща епістолѐрна спадщина вченого, ѐкий упродовж
свого життѐ дуже активно підтримував тісні професійні, творчі та дружні контакти з багатьма відомими
лядьми.
Ярій Луцький у різні роки листувавсѐ з поетами Нья-Йоркської групи. Його листуваннѐ з Еммоя
Андіювськоя, Романом Бабовалом, Богданом Бойчуком, Богданом Рубчаком та Яріюм Тарнавським
зберігаютьсѐ в різних архівних колекціѐх. У цій статті використано матеріали з архіву Яріѐ Луцького в
Торонтському університету (Торонто, Канада) *2+, а також архівні матеріали Нья-Йоркської групи в
Колумбійському університеті (Нья-Йорк, США) *1+.
Варто зазначити, що поети Нья-Йоркської групи ѐк адресати присутні в епістолѐрії Яріѐ Луцького
вельми непропорційно. Найбільше листів збереглосѐ з листуваннѐ з Яріюм Тарнавським та Богданом
Рубчаком. Щодо Емми Андіювської, то маюмо тільки один лист Луцького до неї, та й той, сказати б,
«офіційний», бо написаний тоді, коли Луцький був літературним редактором «Сучасності». Окрім того,
цей лист адресований спільно до Емми Андіювської та Івана Кошелівцѐ, із проханнѐм «допомогти
піддержати літературну сторону» згаданого часопису: «В нас тепер прийшла посуха на поезія і прозу, –
писав Луцький в листі від 18 квітнѐ 1987 року, – і ѐ не зная, ѐк собі дати раду. акщо у Вас або у Ваших
знайомих ю ѐкісь матеріѐли, то ѐ буду Вам дуже а дуже вдѐчний, ѐк Ви надішлете мені на моя адресу».
Саме з часописом «Сучасність» пов’ѐзане й листуваннѐ Луцького з Богданом Бойчуком, ѐке
охопляю два роки – 1985 і 1986. Очевидно, це лише фраґмент їхнього листуваннѐ (зберігаютьсѐ, ѐк і лист
до Емми Андіювської, в архіві Колумбійського університету). Листуваннѐ, можна гадати, існувало й
раніше, але відновилосѐ (знову ж таки, здогадно, післѐ довшої перерви) щойно в березні 1985 року,
коли Бойчук (ѐк сам писав) «перебрав редагуваннѐ» літературного відділу «Сучасності» (лист від 24
березнѐ 1985). Це значноя міроя «ділова кореспонденціѐ». Бойчук писав, що він намагаютьсѐ
«притѐгнути наших дослідників і науковців (до «Сучасності». – О. Л.), щоб вони частинно формували
інтелектуальний і творчий процес, ѐк це нормально робитьсѐ на Заході. Зрештоя, це навіть може бути
цікаво й інспіруяче». «Ви, – продовжував Бойчук, звертаячись до Луцького, – в такому процесі завжди
були, хочу лише сказати, що двері журналу длѐ Вас відкриті» (там само).
Длѐ публікації в «Сучасності» Луцький, очевидно, найперше за намовоя Бойчука, передав свої
шевченкознавчі статті: «Шевченкові зустрічі з Мазепоя», «Шевченко і Куліш», «Шевченко, Куліш і граф
Орлов». У вересні 1986 року це листуваннѐ (упродовж ѐкого Луцький надіслав Бойчукові 10 листів)
несподівано перервалосѐ – саме тоді, коли Луцький, тепер сам ѐк новий літературний редактор
«Сучасності», звернувсѐ до Бойчука «з проханнѐм допомогти журналові співпрацея» (лист від 8 вереснѐ
1986).
Також із «Сучасністя» пов’ѐзаний лист Романа Бабовала до Яріѐ Луцького від 17 січнѐ 1987 року,
юдиний збережений (в архіві Торонтського університету) лист з їхньої кореспонденції. Це, властиво,
відповідь Романа Бабовала на лист професора Луцького від 8 груднѐ 1986 року. Роман Бабовал,
дѐкуячи Луцькому за високу оцінку його перекладів новел італійського письменника Діно Будзатті,
пересилаю тодішньому літературному редакторові «Сучасності» добірку своїх віршів із збірки «Нічні
перекази», ѐка мала незабаром вийти друком у Бельгії.
В архіві Торонтського університету зберігаютьсѐ 4 листи Луцького до Богдана Рубчака і 11 листів
Рубчака до Луцького. Це листуваннѐ значноя міроя доповняютьсѐ матеріалами з приватного архіву
Богдана Рубчака. Зібране листуваннѐ складаютьсѐ з 62 листів і охопляю три періоди: 1968–1969, 1975–
1981, 1984–1990.
Перший період стосуютьсѐ головно виданнѐ «Остап Луцький – молодомузець» [6]. Ярій Луцький у
той час планував видати збірку матеріалів на пошану свого батька Остапа Луцького і звернувсѐ до
Богдана Рубчака з проханнѐм написати передмову до цього виданнѐ. Розпочинаютьсѐ цей сяжет листом
Луцького від 10 червнѐ 1968 року, початок ѐкого доволі красномовно свідчить про науковий і просто
лядський такт Яріѐ Луцького: «Дорогий Пане Колего! Звертаясѐ до Вас з великим проханнѐм. Зная, що
не мая на це морального права і тому не буду ображений, ѐкщо відмовите мені. а підготував маленьку
збірку документів, ѐку хочу видати на пошану пам’ѐті мого батька, Остапа Луцького. Всі матеріѐли, ѐкі ѐ
зібрав, пересилая Вам, щоб Ви докладно в них зоріюнтувались. Найбільш цінним документом вважая
стаття батька «Молода Муза», що мені її вдалосѐ віднайти в «Ділі». Цей «маніфест», ѐк його назвав
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Франко в своїй лайливій статті, ю цінним джерелом до студій над українським модернізмом. До цього ѐ
додав ще пару статей батька, декілька поезій <...> і перекладів, і пару листів до нього, бо його листів з
того періоду не мая. ак би не було, це ю цікава і мало відома сторінка нашого літературного процесу.
Хочу Вас просити написати коротеньку передмову (не більше ѐк 500 слів) до цього виданнѐ. Не зная чи
маюте на це час і охоту. Звертаясѐ до Вас, бо вважая, що подекуди ідеї батька не чужі і сьогоднішним
нашим модерністам і тому ѐкраз Ваша передмова була б найкраща».
Богдан Рубчак був вельми зворушений такоя «ласкавоя пропозиціюя» й довір’ѐм до нього,
розуміячи, «ѐкоя важливоя ю цѐ справа в загальному літературному і літературознавчому процесі, і
догадуясѐ, ѐкоя дуже важливоя вона мусить бути длѐ Вас особисто» (лист від 12 червнѐ 1968). Радо
пристаячи на пропозиція написати передмову, Богдан Рубчак делікатно висловив одне «проханнѐ»: «В
цій передмові ѐ хотів би сказати декілька конкретних речей, ѐкі на двох сторінках машинопису сказати
не можна. Чи не «продовжили б» Ви мені ця передмову принаймні до вісьмох-десѐтьох сторінок? а
куди краще «почувавсѐ б» в такому форматі, бо мініѐтярист ѐ тільки в віршах, а взагалі – страшенний
балакун. А про український символізм ѐ думая довго, і це було б длѐ мене гарноя нагодоя
«висловитисѐ» не тільки про писаннѐ Вашого батька, але і про їхній український, слов’ѐнський і
загальноювропейський контекст» (там само).
Отримавши передмову Рубчака, Луцький захоплено писав: «Ваша статтѐ дуже приюмно
приголомшила мене. Кращої передмови ѐ направду не міг собі бажати» (лист від 24 вереснѐ 1968). Ця
ж думку Ярій Луцький повторив і значно пізніше, в листі від 15 жовтнѐ 1981 року, коли писав про
доповнене перевиданнѐ «молодомузцѐ»: «Вашу вступну стаття залишу без змін – вона (і не тільки на
моя думку) найкраща річ в ѐкій-небудь мові про український модернізм». До перевиданнѐ планувалосѐ
додати стаття Остапа Луцького «На сонѐшні левади» (переклад з Гуґо фон Гофмансталѐ), а також спогад
Петра Карманського (очевидно, фраґмент із його книжки «Українська богема»), але, на жаль, це
виданнѐ не було зреалізоване.
Другий період у листуванні Луцького і Рубчака багатий інформаціюя про інші спільні проекти.
Зокрема, варто згадати про виданнѐ англійськоя мовоя повісті Михайла Коцябинського «Тіні забутих
предків» в перекладі Марка Царинника, з передмовоя і примітками Богдана Рубчака [8]. До цього
проекту і перекладача, і автора передмови активно заохочував саме Ярій Луцький. Ще один спільний
проект – виданнѐ «Шевченко в критиці» [10], робота над ѐким тривала кілька років, і в ѐкому Луцький
пропонував Рубчакові бути співредактором, автором передмови і автором одніюї із статей. Очевидно,
цѐ співпрацѐ не була позбавлена певних непорозумінь та ускладнень, проте у кожному випадку
вдавалосѐ знаходити компроміси і далі залишатисѐ в дружніх стосунках.
Третій період – це часи перебудови і змін в Україні, враженнѐ про ѐкі часто знаходимо в листах
обох кореспондентів. Стосуятьсѐ вони не лише політичних, а й літературних змін. «Читаячи
«Літературну Україну», – пише Ярій Луцький, – ѐ приходжу до переконаннѐ, що там майже всі
стрибнули на «бендвеґон» гласності. Здаютьсѐ, що зрушеннѐ на Україні таки поважне – бо ж сьогодні
пишуть не тільки про Хвильового, але і про Грушевського, і про Голод, і про все інше, чим наболіла
українська душа» (лист від 19 січнѐ 1988). Приблизно в такому ж клячі пише і Богдан Рубчак: «Далі з
захопленнѐм читая радѐнську пресу – дістая «Л[ітературну] У[країну]», «Вітчизну», «Прапор» і
«Жовтень». У «Прапорі» прецікава дискусіѐ про відношеннѐ націоналізму й інтернаціоналізму – чистий
ранній Дзяба: просто повтореннѐ думок з «Інтернаціоналізму й русифікації». А «Жовтень» – взагалі
несамовитий (де в чому найцікавіший з усіх!). В ньому просто-напросто утверджуютьсѐ автономність
галицької культури» (лист від 1 жовтнѐ 1988).
Ярій Луцький, проте, дещо скептично був налаштований щодо реальних змін: «Фермент на
Україні дійсно поважний, ѐк кажете. Лише ще не видно, чи з того щось путнього буде. Письменники
погаласуять, погаласуять та й перестануть. З другого боку, не ю виклячене, що «ґласность» доведе до
стану культури без партії, ѐк сталосѐ в Польщі і Ягославії. Та поки Щербицький сидітиме на свойому
пості, цього не станетьсѐ на Україні. Взагалі живемо в цікавих часах. Жаль тільки, що до розвалу імперії
прийде аж по моїй (але не по Вашій) смерті» (лист від 10 жовтнѐ 1988). Або: «а остаясь великим
скептиком, бо поки всім там верховодить партіѐ, рішучих змін не може бути» (лист від 7 січнѐ 1989).
Це також час, коли Ярій Луцький уже перебуваю на пенсії, але й далі активно працяю над різними
проектами. У цей період, зокрема, він перекладаю книжку Павла Зайцева про Шевченка [12], готую друге
виданнѐ збірки оповідань українських авторів в перекладі англійськоя мовоя [9], пише монографія
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про Кирило-Мефодіївське братство та ін. Обговоряятьсѐ в цей період проблеми, ѐкі існуять в журналі
«Сучасність», бо обом залежить, щоб журнал був поважний і цікавий. Богдан Рубчак, вітаячи Яріѐ
Луцького з новоя посадоя (Луцький тоді став літературним редактором «Сучасності». – О. Л.), досить
високо оціняю авторитет Луцького: «Сподіваясѐ, що Ваш авторитет допоможе навести порѐдок в
ситуації, ѐка (правду кажучи) трохи збардачилась. Між нами, раджу Вам відразу «поставити на свою
місце» homo politicus-ів, ѐкі будуть намагатисѐ втручатисѐ в Ваш труд. Це треба робити безапелѐційно і
категорично. Так робив Ярій Володимирович *Шевельов. – О. Л.]. І саме Ваш авторитет (ѐк і його)
допоможе Вам у цьому. В усѐкому разі, не зневіряйтесь, бо саме такий, ѐк Ви, там дуже потрібний.
Справи виглѐдаять невесело, особливо з літературним відділом і цей відділ політикуси можуть
ліквідувати. А це була б смерть «Суч[асност]і», бо хто тепер потребую «нашої» політики?.. Ми на Вас
дивимосѐ, ѐк на рѐтівника, ѐкий витѐгне (висловляячись по-народницькому) віз із болота. Кріпітьсѐ,
дерзайте (висловляячись по-ваплітѐнському) і доброї Вам плавби! Бо Ви тепер майстер нашого
кораблѐ» (лист від 15 серпнѐ 1986). Ярій Луцький, за його ж словами, не почувавсѐ «майстром
кораблѐ» і тому завжди був вдѐчний Богданові Рубчакові за поради, бо цінував його ѐк
літературознавцѐ і поета: «Маюте рація, коли кажете, що треба звернути увагу на літературознавство.
<...> а постараясь розрухати трохи наших молодших авторів» (лист від 20 серпнѐ 1986).
Говорѐчи про Нья-Йоркську групу, варто згадати ще про одне листуваннѐ. В архіві
Колумбійського університету зберігаютьсѐ 26 листів Яріѐ Луцького до Яріѐ Тарнавського, а в архіві
Торонтського університету – 6 листів Тарнавського до Луцького. Це листуваннѐ, що охопляю період від
1960-го до 1978-го року, проливаю світло на справу публікації українських дум в англомовному
перекладі Яріѐ Тарнавського та Патриції Килини. ак відомо, книжка «Ukrainian Dumy» була
опублікована в 1979 році ѐк спільне виданнѐ Канадського інституту українських студій та Гарвардського
українського наукового інституту [11]. Цѐ книжка ѐвлѐю собоя editio minor українських дум з
паралельним перекладом англійськоя мовоя, бо editio major (тобто, ѐк було зазначено у видавничій
примітці на початку книжки, «the complete edition, with textual variants, scholarly introductions, and full
annotations» [«повне виданнѐ, з варіантами текстів, науковими передмовами і детальними
примітками»]) планувалосѐ видати згодом у видавництві Гарвардського університету (щоправда, цѐ
ідеѐ, ѐку підтримували – з-поміж інших – професори Гарвардського університету Альберт Лорд та Ігор
Шевченко, не була, на жаль, зреалізована).
Але працѐ навіть над «скромнішим» виданнѐм тривала майже два десѐтиліттѐ. На першу згадку
про праця над перекладом українських дум натраплѐюмо в листі Яріѐ Тарнавського від 25 червнѐ 1960
року: «Працяюмо тепер з дружиноя над перекладами дум. Вже переклали чотири («Втеча трьох
братів», «Марусѐ Богуславка», «Олексій Попович» та «Козак Голота»). Думаюмо перекласти ще декілька,
так що може зібратисѐ досить на невелику книжку».
Ярій Луцький всілѐко підтримував ідея виданнѐ англомовних перекладів українських дум і
навіть обіцѐв зацікавити в цьому одне з університетських видавництв: «Головне – видати так ѐк треба –
академічно», – пише він у листі від 30 червнѐ 1960 року. Наступного 1961 року Луцький пише Ярія
Тарнавському, що з’ѐвиласѐ можливість видати думи: в жовтні 1962 року Комітет українців Канади
планував провести в Торонто «український тиждень». Луцький, ѐк дорадник у тих справах,
запропонував, що «найкращим і найтривалішим вкладом в той «тиждень» була б ѐкась добра
публікаціѐ». «В зв’ѐзку з тим, – пише він Тарнавському, – прийшла мені думка про Ваші думи. Чи не
можна б, наприклад, скласти таке виданнѐ: ориґінали головніших дум поруч з перекладами? Виданнѐ
мусіло б мати передмову і редактора, але про це ѐ вже подбав би» (лист від 21 груднѐ 1961). Зайвим
буде говорити, що Ярій Тарнавський був дуже втішений такоя пропозиціюя. Від цього часу починаютьсѐ
активна співпрацѐ над думами між двома Яріѐми. Луцький просить надіслати йому список дум, ѐкі вже
перекладені, щоб зоріюнтуватисѐ, також обіцѐю зредагувати примітки і передмову, вважаю, що треба б
додати ще щонайменше шість дум, щоб збірка вийшла «репрезентативноя». Було погоджено, що
рукопис піде до видавництва в жовтні 1962 року (лист від 4 квітнѐ 1962). Очевидно, виникло питаннѐ
про те, хто зможе написати фахову передмову до такого виданнѐ. Луцький пропоную це зробити своюму
колишньому студентові Климашу, ѐкий спеціалізувавсѐ у фольклорі. На жаль, це був не дуже вдалий
вибір.
ак видно з листів, переклад дев’ѐти дум був готовий в січні 1963 року, зокрема, у листі від 4 січнѐ
1963 року Луцький пише, що отримав дев’ѐть дум, ѐкі «читаятьсѐ легко і приюмно». Він, одначе,
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пропоную додати ще деѐкі думи. Передмова Климаша була готова в червні, однак за словами Луцького,
вона «була куца і суха» (лист від 13 червнѐ 1963). Згодом Луцький пише, що з великоя насолодоя
прочитав переклади дум і висловляю свою «признаннѐ за праця, ѐка дала такі щасливі висліди» (лист
від 7 липнѐ 1963). Проте, і далі висловляю застереженнѐ щодо вступу Климаша: «а був великим
оптимістом, коли Вам писав, що вступ Климаша не ю неможливий. Прочитавши його ще раз і
порівнѐвши його з Вашоя працея, ѐ погоджуясѐ, що він ніѐк не годитьсѐ. Проблема – що тепер
робити... Чижевський був би найкращий вибір, але він дуже «важка» лядина й не додержуютьсѐ
реченців. Буду радитись Шереха, ѐкий, мабуть, тепер поза Н*ья-+Й*орком+. Може, він щось або когось
доброго порадить. Біда також в цьому, що з оглѐду на час, може, аж в осені вдастьсѐ когось
змобілізувати. Не зная, чи Рубчак міг би дати іст*орично+-наук*овий+ вступ. Зате дуже можливо, що він
міг би дати ще кращий ненаук*овий+ і неісторичний вступ – ѐкщо Ви думаюте, що він може це дати, то
попросіть його під умовоя, що така річ мусіла б мати Шерехову і моя апробату... Все це може трохи
задержати справу виданнѐ» (там само). Наступний «український тиждень» планувавсѐ в Торонто в
листопаді 1963 року, але, очевидно, з оглѐду на відсутність передмови, годі було сподіватисѐ на
фінансуваннѐ цього виданнѐ. Та й Луцький не хотів поспішати, бо вважав, що «варто почекати і мати
порѐдне виданнѐ на світовому ринку, ніж поѐвитисѐ на давн-тавні» (там само).
Справа з передмовоя тривала довго і безуспішно. Луцький навіть пропонував замість передмови
дати уривки з праць Філарета Колесси. 1963 року листуваннѐ тимчасово припинѐютьсѐ і з подальших
листів довідуюмосѐ чому. Наприкінці 1965 року Ярій Тарнавський знову відновляю листовний контакт з
Луцьким і поѐсняю, що провів більше року в Іспанії, де працявав над своїм новим романом: «Живучи
там, ѐ розкошував безділлѐм чи, радше, відсутністя обов’ѐзків, так що абсолятно загубив зв’ѐзок з
усіма, а повернувшись вліз так в праця, що ще досі не мав передишки». «З думами нам так і не
виходить, – продовжую він. – Рубчак тепер дуже зайнѐтий, і ѐ його навіть не просив. Дивнич обіцѐвсѐ,
але нічого не робить. Чи Ви думаюте, що, може, пустити їх отак безбатченками? а в крайнім випадку
написав би вступ «від перекладачів» на 1–2 сторінки. акої Ви думки? А ѐк була б справа з фондами?»
(лист від 27 груднѐ 1965). Луцький радий, що Тарнавський пам’ѐтаю про думи, проте з фондами їм не
таланило: «Оце вже друга нагода в Торонто, на ѐку ѐ мав надії, завела. Недавно тоя справоя обіцѐв
зайнѐтисѐ п. Лебідь з «Прологу» (лист від 3 січнѐ 1966). Не таланило і з передмовоя: «Замість
передмови, – пише далі Луцький, – ѐ думая дати переклади двох статей – одніюї О. Білецького, ѐку він
написав длѐ російської літ[ературної] енциклопедії, а другу, про музичну структуру дум – проф.
Ф. Колесси. Обидва переклади вже готові. Крім них ѐ написав би коротеньке передслів’ѐ. <...> Так що,
властиво кажучи, книжка майже готова до друку. Аби тільки знайти патрона» (там само).
Можливість видати думи виникла на початку 1968 року. Зацікавленим у виданні був
Гарвардський університет: «акщо видадуть, вони покриять всі кошти і займутьсѐ написаннѐм
розвідки», – пише Тарнавський в листі від 26 лятого 1968 року. Луцький, ѐкий заохочував Тарнавського
до перекладу дум і сам переймавсѐ долея виданнѐ, був дуже радий, що випала така нагода: «Радія,
що ю нагода видати думи. Повертая Вам Ваші переклади і фотостати ориґіналів. У мене ю переклади
двох статей (одна О. Білецького, друга Ф. Колесси) про думи. а хотів додати інші статті з критичного
матеріѐлу про думи. Можливо, що вони тепер непотрібні, бо очевидно, що краще було б, ѐкби хтось
(але хто?) написав нову передмову. акщо Вам їх треба, напишіть» (лист від 28 лятого 1968).
Але і в Гарварді, з ѐкихось причин, виданнѐ затрималосѐ. Далі йде досить велика перерва. Щойно
наприкінці 1977 року в листуванні Яріѐ Луцького і Яріѐ Тарнавського знову виникаю питаннѐ дум. В
листопаді 1977 року Луцький зокрема пише: «Професор Шевченко звернувсѐ або невдовзі звернетьсѐ
до Вас в справі виданнѐ в Торонто Вашого перекладу дум. Наш Інститут [Канадський інститут
українських студій. – О. Л.] пропонував видати тут «пейпербек» з ориґінальними текстами і Вашими
перекладами і без критичного апарату. Це був би текст длѐ студентів і таке виданнѐ не перешкодило б
тому, щоб пізніше Гарвард видав повне академічне виданнѐ дум. Мая надія, що Ви і Ваша бувша
дружина погодитесѐ на таку публікація. Формувати виданнѐ буде Інститут і Гарвард. Переклад буде
оплачений» (лист від 23 листопада 1977). Ярій Тарнавський, звісно, погодивсѐ: «а вже дістав був вістку
про виданнѐм «Дум» від проф. Шевченка і дав йому своя згоду на обидва виданнѐ, прохая тільки, щоб
«copyright» був в імени: «Yuriy Tarnawsky and Patricia Kilina». Зауважте, що ѐ мінѐя George на Yuriy
(повертая до джерел)» (лист від 30 листопада 1977). У липні 1978 року Луцький знову пише про
виданнѐ дум: «Поволі підготовлѐюмо двомовне виданнѐ «Дум» з Вашими перекладами, ѐкі ѐкраз ми
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одержали з Гарварду. <...> Тому що Гарвард не прислав нам українських текстів, з ѐких Ви робили
переклади, ѐ був би Вам дуже вдѐчний, ѐкщо Ви доставили б нам ті тексти. Тоді не було б дальшої
задержки. Проф. Кононенко-Мойл вже написала коротку передмову і ми хотіли б віддати все до друку у
вересні» (лист від 25 липнѐ 1978).
Це кінець листуваннѐ між Яріюм Луцьким та Яріюм Тарнавським (принаймні, це те, що збереглосѐ).
Українські ж думи вийшли друком (в перекладі Яріѐ Тарнавського та Патриції Килини, з передмовоя Наталії
Мойл) в 1979 році. Значноя міроя вони з’ѐвилисѐ саме завдѐки заохочення й підтримці професора
Луцького. Очевидно, такий «пролонгований процес» виданнѐ був пов’ѐзаний не з «труднощами
перекладу», а з відповідними коштами (чи, радше, їх відсутністя), аби зреалізувати такий перекладний
проект у виглѐді книжки. Про не вельми радісні перипетії цього виданнѐ упродовж 1960–1970-х років можна
скласти собі доволі цілісну картину саме з листуваннѐ між Яріюм Луцьким і Яріюм Тарнавським.
Назагал листуваннѐ Яріѐ Луцького з поетами Нья-Йоркської групи – це ѐскравий приклад
співпраці талановитих лядей і їхнього вміннѐ знаходити компроміси заради загального добра. У цьому
листуванні також ѐскраво простежуютьсѐ ставленнѐ кореспондентів до різноманітних подій, лядей і
ѐвищ ѐк на еміґрації, так і в Україні.
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Лядмила МЕЛЬНИК
Культурний центр України в Москві

НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРШОГО СЛАВІСТА ОСИПА БОДЯНСЬКОГО
У 30-70-Х РОКАХ XIX СТОЛІТТЯ В МОСКВІ
Бодѐнський Осип Максимович (1808-1877) – перший вчений-славіст, «заслужений діѐч на полі
українознавства в Росії» [6, с. 411].
Його наукова діѐльність розгорталась у складний длѐ поневоленої України період національного
усвідомленнѐ, ѐкий тривав за словами українського мислителѐ Івана Лисѐка-Рудницького дещо ширше
календарного століттѐ – від часів ліквідації козацької державності до Першої світової війни. У різні
історичні періоди і з різних причин залишали українці своя Батьківщину. Український філософ
Мирослав Попович (1930), у своюму «Нарисі історії культури України» пише, що «Українці потѐглись до
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Москви ще в XVII ст., і чим далі, тим різноманітнішим за складом та чисельнішим був потік переселенців
до життювих центрів імперії. Спочатку це були переважно свѐщеннослужителі, причетні до справ
культури. У Москві поширявались українські книги, користувались авторитетом вчителі з України, серед
помічників патріарха Никона було багато українських книжників, значну частину російського кліру
становили вихідці з України. Потім дедалі більше українців залучалось до справ мистецьких, предусім
це – музиканти, зокрема бандуристи та співаки царської капели, з гетьманської столиці Глухова
привозили хлопчиків і до капели, і длѐ навчаннѐ малѐрству. Українці за походженнѐм і вихованці КиювоМогилѐнської академії обіймали юпископські та ігуменські посади по всій Росії» [4,с. 258].
До середини XVII століттѐ, тобто до Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького,
російська культура значно відставала від української, не говорѐчи про освіту... Розумних лядей боѐлись,
звинувачували їх у відьмацтві. Михайло Грушевський з цього приводу писав: «в московських кругах
скоса дивились і на українських духовних і на їх школи та письменство.» Проте обходитисѐ без
українських духовних мужів у Москві не могли. «У травні 1649 року цар Олексій Михайлович листовно
просив київського митрополита Сильвестра Косова, ѐкий став наступником Петра Могили і рішуче був
проти возз’юднаннѐ України з Росіюя, відрѐдити до Москви длѐ перекладу біблії випускників КиювоМогилѐнської академії Арсеніѐ Сатановського і Дмитра Птицького. Замість Птицького до Москви приїхав
з Киюва Юпіфаній Славинецький. Кількість оригінальних і перекладних творів одного лише
Славинецького в Москві доходить до ста п’ѐтидесѐти. Досить цінним ю його «Латино-слов’ѐнський
словар», ѐкого вони уклали ще в Киюві, а переглѐнули і видали вже в Москві. Грунтовним ю і «Грекослов’ѐно-латинський лексикон», в ѐкому зафіксовано близько семи тисѐч слів. «Філологічний словник,
упорѐдкований двома нашими сподвижниками, поѐсняю церковну термінологія та її вживаннѐ.
Славинецький відредагував ще «Буквар» (1657) й написав рѐд педагогічних праць. До того ж, 1653 року
в Чудовому монастирі він заснував першу в Москві греко-латинську школу і був її ректором. Російська
урѐдова й церковна верхівка охоче відчинѐла свої двері нашим культурно-освітнім діѐчам та при цьому
ревниво ставилась до українського впливу на московський спосіб життѐ. Та хоч би ѐким відчайдушним
був той спротив, а вплив української культури виѐвивсѐ досить потужним. Своюя діѐльністя в Москві
українські вчені зробили справжній переворот у світоглѐді росіѐн, примиривши їх із західноя наукоя та
суто українським православ’ѐм» [7, с. 46-47].
Таким чином, українці утворили в імперській столиці особливий культурний світ і, ѐк пише
М. Попович «Загальноімперська культура творитьсѐ значноя міроя вихідцѐми з України...».
Лауреат міжнародної премії імені Й.Г. Гердера Петро Кононенко у своїй монографії «Своя
Україну лябіть...» відзначаю: « І щастѐ України в тому, що її талановитий, героїчний народ не втратив ні
духовної, ні національної особовості: він боровсѐ…». [3, с. 149] Боролись по-різному, де б не жили
українці, хто зі зброюя в руках, а хто своюя науковоя працея, доказуячи всьому лядству, що ю така
держава зі своюя культуроя, мовоя, історіюя, зі своїм народом – ѐк Україна.
Кінець XVIII – початок XIX століттѐ цілком закономірно заслуговую називатисѐ періодом духовного
відродженнѐ слов’ѐнських народів. Він був зумовлений бурхливим розвитком капіталістичних відносин,
могутнім підйомом національно-визвольної боротьби південних і західних слов’ѐн, що потерпали від
австро-угорського або османсько-турецького гнобленнѐ, перемогоя Росії у національно-визвольній
війні 1812 р. До боротьби на боці народних мас приюдналась передова інтелігенціѐ, кращі
інтелектуальні сили слов’ѐнської Ювропи.
Живий інтерес до народної культури слов’ѐн, ѐкий в ідейному плані передусім відображав
боротьбу буржуазно-демократичної ідеології проти феодалізму, сприѐв піднесення міжслов’ѐнських
культурних взаюмин, стимулявав розвиток слов’ѐнознавства. Це був період формуваннѐ і розвитку
славістики: всебічного вивченнѐ історії, культури, мов, літератури і фольклору слов’ѐн.
У такій суспільно-політичній атмосфері під великим впливом ідей слов’ѐнського відродженнѐ
відбувалосѐ формуваннѐ науково-славістичного світоглѐду Осипа Максимовича Бодѐнського, проходив
найактивніший період його діѐльності.
Так сталосѐ, що заслуги О.М. Бодѐнського перед Україноя були призабуті.
Життѐ і діѐльність визначного українського і російського вченого, славіста, археографа,
письменника, видавцѐ, перекладача впродовж усього ХХ століттѐ висвітлявались поверхово,
фрагментарно і не отримали адекватної оцінки. Цікавість до особистості Бодѐнського гальмувалась,
мабуть, ще й через те, що за зовнішніми ознаками його особа асоціявалась з законослухнѐним
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імперським громадѐнином – Осип Максимович впродовж усього свого життѐ залишавсѐ царським
підданим, статським радником, належав до когорти найбільш впливових дворѐн-чиновників, ѐкі
опікувались організаціюя освіти в Росії. Проте інтелектуальна складова його наукових устремлінь і
пристрастей була нашоя, українськоя. Він повністя ототожнявав себе з Україноя. Так, історик
Михайло Драгоманов щодо цього зазначав, що: «Бодѐнський, хоч і не розривав з державоя
російськоя, та не тільки ніколи не забував про Україну, не переставав працявати длѐ неї, але і не
розривав з тими землѐками, котрі пішли далі його» [2, с. 152].
Українська письменницька та наукова еліта наприкінці XIX століттѐ, зокрема П.Куліш, І.Франко,
М.Сумцов, М. Максимович віддавали належне національному патріотизму Бодѐнського – вказуячи, що
він у свій час був одним з найкращих знавців українського фольклору, історичної науки, фундатором
національної славістики.
Бодѐнський Осип Максимович (1808-1877) – народивсѐ 31 жовтнѐ 1808 року у м. Варві
Лохвицького повіту Полтавської губернії (тепер м.Варва Чернігівської області). Середня освіту він
отримав у Полтавській духовній семінарії, ѐка знаходилась у ті роки в місті Переѐславі (нині місто
Переѐслав-Хмельницький). У 1834 році закінчив Московський університет факультет словесних наук.
Післѐ успішного завершеннѐ навчаннѐ в університеті Бодѐнський одержав місце викладача в одній із
московських гімназій. У 1837 році захистив магістерську дисертація «О народной поэзии славѐнских
племен» і був затверджений у званні Магістра словесних наук. Обраний Дійсним членом
Імператорського Московського Товариства історії та старожитностей російських. З 1837 по 1842 рік
перебував у науковому закордонному відрѐдженні – вивчав слов’ѐнські мови, знайомивсѐ з культуроя
слов’ѐн, їх побутом, фольклором. Післѐ поверненнѐ в Росія був призначений екстраординарним
професором кафедри слов’ѐнської історії та літератури Московського університету. Його низивали у
Росії піонером слов’ѐнознавства, Осипу Максимовичу самому прийшлось розроблѐти проекти і
програми викладаннѐ слов’ѐнської філології. У 1845 році його обираять секретарем Імператорського
Московського Товариства історії та старожитностей російських і редактором журналу «Чтение», ѐкий
видавало Товариство. У 1855 році захистив докторську дисертація «О времени происхождениѐ
славѐнских письмен», ѐка зберігаю свою історичне значеннѐ і сьогодні. Талановитий викладач виховав не
одне поколіннѐ студентів-славістів. Тривала і плідна наукова діѐльність О.М.Бодѐнського перебувала у
тісному зв’ѐзку з його видавничоя діѐльністя. Він автор і редактор числених наукових праць, розвідок.
Зв’ѐзки Товариства з істориками, археографами, ѐкі жили і працявали в Україні, сприѐли
виѐвлення і публікації багатьох важливих пам’ѐток з історії України. Великий науковий внесок у ця
справу безперечно зробив наш землѐк. Користуячись посадоя редактора періодичного виданнѐ,
намагавсѐ виділѐти ѐкомога більше сторінок журналу длѐ публікації матеріалів з історії рідної неньки.
Це були рідкісні документи, літописи, статті, фамільні архіви української шлѐхти, насамперед, мемуари,
щоденники, епістолѐрна спадщина української старшини, що активно публікувалась на сторінках
петербурзької і московської преси, в київських, чернігівських, харківських журналах.
І. Франко, оціняячи внесок нашого землѐка у випуск «Чтений» зазначав: «Сто томів сього виданнѐ
– се найкращий, справді величний пам’ѐтник невсипущої діѐльності О. Бодѐнського» [5, с. 14], а
Л. Білецький підкреслявав «найбільшу методологічну заслугу проф. Бодѐнського», ѐк видавцѐ [1, с. 8].
Дуже високо цінував видавничу діѐльність історика М. Гоголь.
«Чтениѐ», були дуже популѐрними в наукових колах Росії та за кордоном. М. Костомаров у 1857
р. писав у листі до свого товариша про Бодѐнського: «тогда деѐтельность его в издании яжнорусских
летописей подавала надежду и уверенность, что всѐкий список летописей более всего может быть
полезен, когда попадет в его руки».
Діѐльність «Императорского Общества и древностей российских» дала поштовх до створеннѐ, за
прикладом Імператорського товариства історії та старожитностей російських, історичних товариств в
самій Україні. З кінцѐ 30-х років XIX століттѐ починаять працявати: Одеське товариство історії і
старожитностей, археографічна комісіѐ, історичне товариство Нестора-літописцѐ та ін, ѐкі тісно
співпрацявали з «Императорским Обществом истории и древностей российских». Можна з
впевненістя сказати, що й у цьому велика заслуга Осипа Максимовича Бодѐнського.
Сьогодні питаннѐ виданнѐ літописів ю не менш актуальним.
Українські літописи – пам’ѐть епох і поколінь. «Закономірно, що літописи Самовидцѐ, Грабѐнки,
Величка, «Історіѐ Русів», ѐк і літописи Київської Русі, в XVII столітті стали могутньоя силоя відродженнѐ
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української ідентичності…»/ [3, с. 149] А виданнѐ їх у московському періодичному журналі вихідцем з
України О.М. Бодѐнським – це подвиг, ѐкий заслуговую на визнаннѐ. Безперечно, що матеріали історії
України були постійно в полі зору професора і висвітлявались на сторінках «Чтений», ѐкі склали
безцінну бібліотеку, що дозволила досліджувати ѐк історія України, так і історія Росії. Публікаціѐ
літописних джерел з історії України зробила їх доступними широкому колу російських і українських
вчених, вона вражала хронологічним діапазоном досліджених вченим джерел і розробкоя
малодосліджених на той час проблем.
Зусиллѐми нашого землѐка з Чернігівщини Московський університет стаю важливим центром
українознавства.
Всі, хто мав можливість познайомитись хоч з деѐкими матеріалами «Чтений», не залишилисѐ
байдужими до подвижницької діѐльності професора.
Наш землѐк впродовж усього свого життѐ в Москві працявав на славу нашої преславної України.
Своюя науковоя, видавничоя, викладацькоя діѐльністя О.бодѐнський заслужив вдѐчність і
лябов наступних поколінь, прогресивних кіл науковців всього світу.
Помер Осип Максимович Бодѐнський 6 вереснѐ 1877 року. Він похований на території
Новодівичого монастирѐ у Москві, ѐкий був заснований у 1524 році.
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ЕКСТРАЛІҐВАЛЬНІ ЧИННИКИ ІДІОСТИЛЮ СВЯТОСЛАВА ГОРДИНСЬКОГО
Усе, чим жив, що лябив і що ненавидів популѐрний у 60-80-ті роки ХХ ст. на еміграції (й майже
незнаний в Україні) поет, художник, мистецтвознавець та культурний діѐч Свѐтослав Гординський (1906
– 1993), знаходимо у вишуканих поетичних рѐдках цього майстра слова і пензлѐ.
У широкому смислі екстралінґвальні (позамовні) передумови художнього мовомисленнѐ автора ю
чинниками детермінації його індивідуального стиля, а у вужчому – додатковим матеріалом, що слугую
виѐвлення самобутності поетичної мови майстра слова, розкриваю мотиви його творчої діѐльності,
уточняю й проѐсняю обставини, за ѐких був створений той чи інший мовний артефакт, а найголовніше –
чому автор використовую саме такі, а не інші ліегвальні засоби в різних віршових творах. З оглѐду на це,
індивідуальний стиль письменника перебуваю в тісних причиново-наслідкових зв’ѐзках із позамовноя
сфероя його діѐльності – реальним життѐм творчого індивіда. Це суспільна, мистецька, політична,
благодійницька та ін. діѐльність, контакти з письменниками й митцѐми, участь у спільних проектах
тощо; до ціюї ж сфери відносимо й особисте життѐ досліджуваного автора. Природно, мовний і
позамовний аспекти поетичної творчості складаять нерозривну цілісність. Понѐттѐ «стиль» означаю не
тільки фактичне співіснуваннѐ й взаюмозумовленість різних прийомів мовного самовираженнѐ, а й
виѐвленнѐ світоглѐду письменника.
Роль і значеннѐ таких чинників стиля висвітлено в багатьох мовознавчих і літературознавчих
працѐх, аналітичній літературі вітчизнѐних і зарубіжних вчених (І. Білодід, В. Виноградов, В. Григор’юв,
Б. Ларін, О. Потебнѐ, Я. Шерех. та ін.). Вони по-різному характеризуять основні групи додаткових
ознак, необхідних длѐ вичерпного дослідженнѐ мови письменника, однак більшість із них дотримуютьсѐ
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думки, що до кожного окремого випадку маю бути індивідуальний методологічний підхід. Жодний
письменник не може бути настільки самодостатнім, щоб не мати вихідних базових позицій щодо
визначеннѐ вектору індивідуальної стильової стратегії. Мовностильові традиції попередників і
літературна діѐльність сучасників ю тіюя базоя, тлом і юстетичним простором, де перебуваю автор,
прагнучи сказати власне неповторне слово, знайти своїм ідейним знахідкам таку лінгвальну форму, щоб
сучасний читач сприймав його твір ѐк гармонійну цілісність.
У працѐх, присвѐчених дослідження поетичної мови російських письменників початку
XIX сторіччѐ, В. Виноградов зауважував: «Загальна оцінка ролі М. Карамзіна в історії російської мовної
культури неможлива без ретельного дослідженнѐ літературно-мовної діѐльності попередників і
сучасників» [1, с. 10+. Однак, це не означаю, що досліднику треба відшукувати приклади будь-ѐких форм
наслідуваннѐ, бо «завжди досить важко визначити виразно залежність від попередників і сучасників», –
пише Б. Ларін *5, с. 44+. Щодо мовного стиля вчений застерігаю: «Мовним середовищем поезії ю
літературна традиціѐ, але й вона також не зумовляю й не поѐсняю ѐвищ мови поета, – й тому генетичне
дослідженнѐ завжди ю недостатнім і потребую вичерпних відповідей від естетики мови» [5, с. 44+. Отже,
«естетика мови» – це той визначальний аспект дослідженнѐ ідіостиля письменника, на ѐкий маю бути
зоріюнтовано усі інші вектори вивченнѐ позамовної сфери творчості автора. У поглѐдах В. Виноградова й
Б. Ларіна фактично не існую суперечності: «ретельно досліджена» традиціѐ й сучасне тло хоч і «не
зумовляю, і не поѐсняю ѐвищ мови поета», але даю дослідникові необхідний матеріал длѐ роздумів,
зіставленнѐ й порівнѐннѐ, у тому числі з поглѐду науки про прекрасне.
Екстралінґвальні чинники індивідуального стиля письменника, що торкаятьсѐ базових його
компонентів, можна згрупувати під умовноя назвоя «Архітектоніка твору». Такі чинники передусім
співвідносні із темою та ідеєю, бо вони сприѐять добору, організації, диференціявання життювого
матеріалу, вибору літературного роду та жанру, побудові композиції твору, групування й окреслення
його образів. Саме тема та ідеѐ, ѐк ѐдерні компоненти архітектоніки твору, маять найтіснішу дотичність
до власне духовного світу творцѐ, його ідейного спрѐмуваннѐ. Ці компоненти його складної мовноестетичної структури і ю виѐвленнѐм сутнісних ѐкостей творчого «ѐ» автора.
На початку 30-х років зі сторінок часопису «Вісник», редагованого Д. Донцовим, пролунало
застереженнѐ, що маюмо небезпечну поѐву космополітичної, випраної від націоналістичних, суспільних
ідей літератури. С. Гординський, – ѐк зазначаю В. Костяк, – «демонстративно відмежувавсѐ від
«римованої публіцистики» і від «блѐшаного оптимізму», що панували тоді у підсовютській пресі»
[3, с. 112+. Розділѐячи державотворчі ідеї Д. Донцова, С. Гординський від першої збірки «Барви і лінії»
(1933) і впродовж тривалого мистецько-поетичного життѐ не опускавсѐ до «соцреалістичної
публіцистики». Жива реальна дійсність (глобального чи локального характеру) визначала ідейнотематичне спрѐмуваннѐ його творів. У коментарі до вірша «Автопортрет» Г. Костяк пише: «…Тільки той
поет – справжній виразник доби, хто органічно живе з нея, той, хто вмію поюднати в своїй творчості
високі ідеї (буревій доби), квіти, техніку і глибоку творчу фантазія» [3, с. 112+. Останні три компоненти в
різних пропорціѐх знаходили відображеннѐ фактично в творах усіх циклів протѐгом тривалого
поетичного життѐ митцѐ. У збірці «Барви і лінії» прикмети стиля, співвіднесені з темами та ідеѐми,
відображаять відчуттѐ самотності автора серед «паризьких елеґанцій». Лише світ кольору й слова ю
душевноя опороя молодій лядині, лише він ю центром його естетичних пошуків початку 30-х років,
ѐкий згодом зміцнію, поглибитьсѐ й cтане незмінним супроводом упродовж довготривалого мистецькопоетичного життѐ: …Кольори і слова… однаково дзвенять у ритмі мелодійнім, …Хочу бачити барви,
не речі... Клячовим словом цього контексту, ѐкий підкресляю творчий паралелізм поета-художника, ю
прислівник однаково. Це слово ю стилістично експресивним. Попри семантичну різнопорѐдковость
лексем «колір» і «слово», автор свідомо вживаю цей прислівник, бажаячи законстатувати свою творче
кредо.
Позамовні ознаки поетичних творів наступної (післѐ «Барв і ліній») збірки свідчать про подальше
поглибленнѐ розробки ідеї високого суспільного призначеннѐ поета, чесного перед самим собоя й
читачем, з багатоя щедроя душея, ѐкоя він не може не поділитисѐ з лядьми («Ars poetica»). Темі ѐк
такій митець не надаю вирішального значеннѐ, він може писати про що завгодно («Ранок», «Розмови»,
«Дитѐчі мандрівки», «Флоренціѐ», «Атени» тощо), – йому важливо насамперед реалізувати ця ідея,
виразивши квінтесенція власної особистості естетично й вичерпно: Хай серце полум’ям горить / Від
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поривань твоїх бунтовних…/ І, нахилившись до землі, / У сніг спокійний і глибокий / Клади
вирізьблюваний слід / Своїх чітких і певних кроків («Розмови»).
Привертаю увагу стилістично виразне словосполученнѐ вирізьблюваний слід. Діюя –
вирізьблювати й відповідноя ознакоя – вирізьблюваний – поет підкресляю суспільну вартість
мистецько-поетичної діѐльності, виправданість титанічних зусиль мистцѐ в цій галузі.
Щодо стильових літературних напрѐмків, співвіднесених із екстралінгвістичними ознаками форми
поезій С. Гординського, критики в Україні та на еміграції так і не дійшли остаточної згоди. Про суперечку
між ними, що тривала не один десѐток років, Т. Салига пише: «Одні вважали його модерністом
абстрактного космополітичного спрѐмуваннѐ (О. Мох), другі – поетом чистої краси та витонченої форми,
не визначаячи напрѐмку (М. Рудницький, М. Гнатишак), треті – запізнілим символістом (критики
«Вісника»), четверті – неокласицистом… (В. Державін), і, нарешті, найновіші критики вгледіли в поезії
С. Гординського потужний струм романтизму (П. Бойчук, Б. Рубчак)» [8, с. 168+. Ознаки такої
синтезованої літературної манери залишалисѐ фактично упродовж усього творчого життѐ.
Ознаки національної своєрідності індивідуального стиля поета відчутні в кожному із творів за
характером авторського мовомисленнѐ. Найвиразніше це виѐвлѐютьсѐ, наприклад, у захопленому описі
«зрідної праці» (Г. Сковорода) – («Емігрантський нотатник», «Листи з Парижа»), у відлунні
«шевченкових пейзажів» («Оксана», «Шевченко над Каспіюм», «Сім літ»), а також у властивому
українцѐм лірико-драматичному замилуванні старовиноя («арославна», «Холм», «Галич», «Легенди
гір»). У семантичному просторі «паризьких» поезій часом містѐтьсѐ лексеми етнічного забарвленнѐ–
сонячні бруньки, гусінь шовківниць, коновка, м’який податливий хліб, живиця, галицький ліс,
гостролисті верби, Дністер.
Аналізуячи причини стійкості національних ознак емігрантської літератури, Т. Салига наводить
вислів Я. Бойка про те, що по трагічних подіѐх, пов’ѐзаних із «розстрілѐним відродженнѐм», «простір і
час длѐ українських поетів зникаять, ю тільки цупке триманнѐ за власний корінь» [8, с. 175+.
Відчуттѐ задавненого боля позначаять твори, присвѐчені визвольним змаганнѐм січових
стрільців, воѐків УГА: – Земле, земле! Тобі / Під калини червоної кущ / Пісню складаю свою – / Твій
кров’ю набряклий епос! («Сім літ»). Асоціативно переносне значеннѐ конструкції кров’ю набряклий
епос перегукуютьсѐ з образом ідіоми калини червоної, трагічно забарвляячи вся семантику контексту.
За ознаками естетичного авторського сприйняття твори С. Гординського привертаять увагу
насамперед тому, що всяди відчуваютьсѐ око митцѐ-малѐра. Про це Т. Салига зауважую: «…засади його
поетичного твореннѐ розчленувати від естетичних засад малѐрських просто неможливо. Та й врешті не
треба. Вони ж ѐвлѐять собоя одну творчу натуру, ѐка володію різними родами мистецтва Гординському
долѐ судила бути таким» *8, с. 178+. Ознаки естетичного смаку митцѐ й поета виѐвлѐятьсѐ в трьох
основних аспектах: 1) у звуковій організації творів; 2) у вмінні сконцентрувати читацьку увагу на
найвиразніших рисах зображуваного і 3) у здатності особливого художнього баченнѐ об’юкта ѐк
естетичної цілості. Наприклад, вірші, присвѐчені лябовним переживаннѐм («Надсенські вечори»,
«Зустріч», «На станції», «Ти знов гориш…»), народжені під знаком чуттювості, маять відповідний
звуковий стрій. У творі «Ти знов гориш…» римовані слова маять алітераційний повтор звука *ч+:
палахкочеш – очі; очах – плечах; обличчѐ – кличеш; жіноча – хочеш.
Характерно, що найголовніше, найістотніше С. Гординський виносить на початок, наприклад,
підкресляячи велич Тараса Шевченка ѐк національного пророка; вірш «Канів» починаютьсѐ
обставинним указівним прислівником: Ось гора, від гір найвищих вища... Цей прислівник одразу
привертаю увагу читача, бо сприймаютьсѐ ѐк логічний наголос автора, цьому короткому ось – авторська
позиціѐ щодо іюрархії цінностей у царині державотвореннѐ. Беззаперечний авторитет Великого Кобзарѐ
й будителѐ нації підкреслено сполученнѐм двох прикметників відповідних ступенів порівнѐннѐ –
найвищих вища (Тарасова гора).
Авторизація, ознаками ѐкої ю відчуттѐ присутності творцѐ, його безпосереднього спілкуваннѐ з
читачем, ю достатньо поширеним ѐвищем поезії С. Гординського. Цей прийом найбільш відчутний там,
де автор говорить від першої особи, виражаю особливу зацікавленість певними речами. Наприклад, у
«Листах з Парижа» поет виступаю приѐтелем-співрозмовником, ѐкий ніби давно знаю свого читача й посвійськи пропоную: Я можу навіть анекдот / Вам розказати, як голоден / Прийшов Бутович... У
«Римських ѐмбах» автор із щироя відвертістя розкриваю свої складні й напружені роздуми: Поглянув я
– і зрозумів / Закон життя незмінний: / «В житті за сто овечих днів / Один вартніший – львиний».

69

Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Характерними синтаксичними моделѐми авторизованого мовленнѐ у С. Гординського ю займенник
першої особи однини я в сполученні з діюсловами дійсного способу – …можу розказати; поглянув
…зрозумів.
В іншому творі автор використовую сценічний засіб діалогу, що передаю уѐвну розмову лядини з
Божим Духом: Голос знизу: / Стрілами в серце слова влучаять, Духу, твої. / Дітѐм і дітѐм дітей – невже
ж немаю надії? / Голос згори: / На пробу, найважчу з усіх, віддавав вас Божий наказ, / Не вам Господні
діла судити майстерні! («Розмова»). Це діалог сильнішим із слабшим – Духа з лядиноя – в ѐкому зміст
запитального реченнѐ розкриваю природу лядини, властиву їй простоту й переживаннѐ насамперед за
дитину. Автор порушую питаннѐ загальнолядського, глобального масштабу, запрошуячи небайдужого
читача з чимось погодитись або заперечити, щось викреслити або додати свою. Цікавим ю морфологічне
оформленнѐ запитаннѐ: поет тричі вживаю слово «діти» – двічі у давальному відмінку й раз – у
родовому: Дітѐм ітѐм дітей, емоційно нагадуячи, що діти безгрішні, тому їх не можна карати.
Побіжно накреслені екстралінґвальні ознаки поетичних творів С. Гординського, хоч і не
розкриваять уповні його мовнопоетичних особливостей, але ю необхідним, додатковим матеріалом
длѐ його мовознавчого аналізу.
Мовна самосвідомість (усвідомленнѐ лядиноя самої себе ѐк мовної особистості) індивіда не
виникаю самодовільно, вона завжди маю каузальне походженнѐ. Цей різновид самосвідомості тісно
пов’ѐзаний із індивідуальним тезаурусом особистості, її мовноя картиноя світу.
Поет, малѐр (визнаний майстер храмового стінопису), перекладач, літературний критик і
мистецтвознавець С. Гординський народивсѐ 1906 року в м. Коломиї, столиці Покуттѐ, у родині вчителѐ,
учивсѐ в Академічній гімназії у Львові, ѐку закінчив у 1924 р. і потім – у мистецькій школі
О. Новаківського, ѐка була відділом політехніки Українського тайного університету у Львові. У 1929 р.
поїхав вчитисѐ малѐрству до Мянхена, а згодом – Парижа, де вчивсѐ в Академії Жуліѐн та Модерній
академії (1929 – 1931 рр.). Повернувшись до Львова, працявав ѐк малѐр і графік. Його мистецьким
здобутком було графічне оформленнѐ сотень книжок та інших видань. Паралельно з мистецькоя
діѐльністя брав активну участь у літературному житті Львова.
ак поет, – повідомлѐютьсѐ у філадельфійській Енциклопедії української літератури, –
С. Гординський «виступав у пресі на початку 30-х років, першу збірку «Барви і лінії» видав у 1933 році,
ѐка була нагороджена преміюя Товариства українських письменників і журналістів у Львові (ТОПІЖ). У
галицькій поезії була вона наче продовженнѐм припиненої большевиками поетичної творчості
київських поетів 20-х років. У своїх віршах звертав особливу увагу на культуру слова й досконалість
поетичного вислову (виділено нами – В.П.) і цим схилѐвсѐ до гурту київських неокласиків, хоч своїм
світосприйманнѐм був радше романтиком і тільки пізніше підтѐгнувсѐ до неокласиків» *АЗ, ІІ, с. 426+. У
цій же енциклопедії наведено характеристичний вислів критика В. Державіна: «…в усіх жанрах
поетичної творчості С.Гординський зберігаю дозрілу, довершену форму вислову, або ще краще,
дозрілий, довершений стан душі…» *АЗ, ІІ, с. 426+.
І. Качуровський свідчить про те, що С. Гординський наполегливо працявав над удосконаленнѐм
своюї поетичної мови: «Два різних ставленнѐ до власної творчості спостерігаюмо ми у письменників. Длѐ
декого написаний, а особливо надрукований їхній твір стаю «свѐщеним і недоторканим», вони кожну
заувагу сприймаять ѐк особисту образу. Длѐ інших – навпаки: твір, – незалежно від того, друкований він
чи ні, – завжди залишаютьсѐ, так би мовити, в процесі твореннѐ: автор повертаютьсѐ до написаного,
передумую його й перероблѐю, приймаячи водночас поради друзів» [4, с. 469+.
Безсумнівно, С. Гординський належить до другого типу літераторів. Він наново відредагував длѐ
другого виданнѐ свій переклад поеми «Войнаровський» Кіндрата Рилююва, а готуячи до німецького
перекладу текст монографії про «Слово о полку Ігоревім», Гординський передумав і перевірив кожну
своя гіпотезу, при чому запропонував кілька нових – дуже цікавих і вірогідних.
Згадуячи про С.Гординського ѐк публіциста, співредактора газети «Назустріч» і редактора
журнала «Мистецтво», Т. Салига підкресляю високу освіченість, інтелект і ерудиція поета-художника:
«С. Гординський – дитѐ свого часу, майстер слова і пензлѐ, длѐ ѐкого традиції і новітні пошукові процеси
були однаково важливими. Він ерудит із ерудитів. Це легко простежуютьсѐ на його літературній
творчості. Такі горизонти античності, ювропейськості, ѐкі бачимо в його поезії, заслуговуять глибоких
досліджень. Це не випадкові чи модні мотиви, а глибокі осягнення українським поетичним словом
світової культури» [8, с. 171+ (виділено нами – В.П.).
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Одніюя з важливих визначальних рис мови С. Гординського, на думку Т. Салиги, ю його
відкритість як майстра слова. «Важко пригадати зараз іншого українського поета, – зауважую
дослідник, – у віршах ѐкого так на поверхні рѐдків можна було б розгледіти його творчу лабораторія,
його естетичну позиція, ѐк це можна у С. Гординського. Він постійно вводить читача у «курс справи» що
і длѐ чого робить» [8, с. 177+.
У багатьох відношеннѐх характер мови С. Гординського зумовлено його шанобливим
ставленням до традиції. Т. Салига наводить думку Я. Бойка, ѐкий зазначаю: «В його поетиці відчуюте і
Шевченків анжамбеман (поетичний прийом – Т.С.), ѐскраву павзу, що розрізаю віршовий рѐдок на дві
окремі частини, й пафосне Маланяка, і наспіваність Сосяри, тут вплив мудрої задумливості Ольжича. А
разом з тим Гординський залишаютьсѐ по-своюму тривожним і напруженим» [8, с. 178+.
Усі дослідники одностайно вказуять на нездоланну пристрасть С. Гординського до мандрів,
прагненнѐ вхопити й зафіксувати мінливість світу в кольорі й слові. Тобто всі, хто близько знав митцѐ,
підтверджуять припущеннѐ, що С. Гординський був принциповим противником будь-ѐкої статичності,
монотонності, сірості, одноманітності тощо. Однак прагнучи різноманітності, поет був категоричним
противником поверховості в поглѐді й оцінці ѐвищ дійсності.
Про надзвичайну вимогливість до поетичного слова, про постійний самоконтроль і високу
відповідальність перед читачами за все написане свідчить вірш «Суплікаціѐ в десѐтиріччѐ»: Боже, я
знаю, злих віршів мені не простиш, / Марно благати Тебе: обмий мені душу нечисту! / Знаю бо,
гірший для Тебе нездалий вірш / За богохульство, за вбивство.
ак будь-ѐкий справжній поет, автор перебуваю на духовному зв’ѐзку з Богом і тому знову вдаютьсѐ
до випробованого морфологічного засобу – використаннѐ займенника першої особи однини я й двічі
повторяваного діюслова знаю. Саме в цьому повторі виражене відчуттѐ відповідальності митцѐ за всі
свої поетичні й мистецькі витвори.
Семантика й стилістичне забарвленнѐ займенника всяк містить потужний потенціал сарказму й
зневаги до численних «писак-віршомазів», ѐких вистачало в усі часи, а поетизм «натхненнѐ» бере в лапки.
Індивідуальноя особливістя, ѐк і в багатьох творах, ю звертаннѐ до широкого читацького загалу – Ви знаєте.
Поет різко засуджую й тих, хто намагаютьсѐ затулити вбогість стиля актуальними гаслами: …
начинить вірші вбогі / Ідеѐми та й тішить нас тоді / Несхибністя своїх ідеологій, / А ѐк рѐдки щось
вийдуть забліді, / Він гасел їм добавить скільки змоги, / Щоб читачі раділи молоді. / Та що ж, ѐк стиль і
форма кострубаті, / Читаюш ти – ніѐково читати.
Статтѐ С. Гординського «Мойсей – сумліннѐ свого народу», де розглѐдаютьсѐ відома поема
І. Франка, дозволѐю відчути напрѐм його дослідницької думки, прийоми аналізу мовного стиля
великого поета-землѐка. Автор чітко розділѐю феномен Франкового поетичного мовленнѐ на два
складники: 1) дискурсний, мотиваційний і 2) власне мовний, наслідковий. Щодо першого дослідник
пише: «У випадку з Франком парадокс був у тому, що він мав наче дві особистості. Він був типовим
продуктом раціоналістичного наукового соціалізму: публіцист і політик, пропагандист матеріалістичного
світоглѐду – і водночас, він твердо вірив у всепотужну силу Духа… У «Зів’ѐлому листі» ю поеми, ѐкі
проголошуять тільки матерія безсмертного, бо ні один її атом не може зникнути. А все ж поет сам
уповні свідомий подвійності своюї душі і робить її цілля своюї власної іронії і кпин. У хвилину розпуки і
терпіннѐ він кличе на допомогу сатану… і сатана з’ѐвлѐютьсѐ тільки на те, щоб висміѐти сам факт того,
що він міг був покликаний» [7, с. 82+.
ак видно, мотиваціѐ мови І. Франка подаютьсѐ через осмисленнѐ рівнѐ його тодішньої ідейнопоетичної свідомості, що перебувала у стані суперечливої двоїстості: Ось новость! Ось курйоз! / Ось
диво природниче! / Пан раціоналіст, безбожник – / Чорта кличе, / Ще й душу напиха [142, с. 82+.
Односкладні реченнѐ перших двох рѐдків із тричі повторяваноя вказівноя часткоя ось цілком
відповідаять тону «іронії і кпин», ѐкий цілком узгоджуютьсѐ зі стилістичноя фігуроя протиставленнѐ
безвір’ѐ віри в сатану (виходить, і в Бога).
Наведений приклад фахового підходу С. Гординського до аналізу поетичної мови І. Франка
підтверджую те, що мовностилістичний аспект віршуваннѐ длѐ нього був надзвичайно важливим, тому
проблема стиля не обмежуваласѐ лише власноя творчістя, а становила предмет його наукових
інтересів.
Отже, екстралінґвальні ознаки й витоки мовотворчості С. Гординського містѐтьсѐ в глибині його
багатої та різнопланової особистості поета-митцѐ: в різнорідності літературно-мистецьких уподобань,
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«невгамовності» його натури, прагненні особистого, власного розуміннѐ порѐдку речей у житті,
літературі та творчості; у його глибокій обізнаності на методах поетичного мистецтва ѐк вітчизнѐних, так
і ювропейських літераторів, що стала теоретичноя основоя формуваннѐ індивідуальної мови його
творів; у його вмінні «впровадити» (Г. Костяк) кращі елементи ювропейських літературних традицій у
самобутній процес української літератури через власні твори; у постійній наполегливій праці над
удосконаленнѐм мови своїх творів (І. Кочуровський), ѐка сприѐла відбору оригінальних стилістичних
засобів.
Екстралінґвальні ознаки індивідуально-авторської мови поета мотивуятьсѐ, передусім,
спрѐмованістя його особистого світоглѐду, системоя ідейних, морально-етичних, філософських та
інших вартостей. Позамовні чинники творчості С.Гординського відіграять значну роль у пошуку й
використанні індивідуальних лексичних, граматичних, стилістичних та інтонаційних мовних засобів.
Естетичні принципи, стильові та ідейно-тематичні уподобаннѐ, сформовані під впливом творів
класиків української вітчизнѐної та діаспорної літератури, а також мовні традиції Галичини та
українських спільнот на еміграції, безсумнівно, вплинули на характер мови досліджуваного автора, що
виѐвлѐютьсѐ передусім у лексиці та граматичних особливостѐх його поезії.
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ТВІР ОЛЬГИ МАК «З ЧАСІВ ЄЖОВЩИНИ» ЯК ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО
Із здобуттѐм Україноя незалежності длѐ українських дослідників відкриласѐ можливість
познайомитисѐ з багатоя науковоя та творчоя спадщиноя українців, ѐкі волея долі з різних причин
були вимушені залишити Батьківщину і примножували славу української національної науки та культури
на далекій чужині.
Серед багаточисельної низки імен діѐчів української діаспори – істориків, яристів,
літературознавців, мовознавців, письменників, поетів тощо, вагоме місце посідаю обдарована
українська письменницѐ Ольга Мак, ѐскравий талант ѐкої розкривсѐ вже саме в екзилі.
Ольга Нилівна Мак (Петрова) народиласѐ 21 липнѐ 1913 року у Кам'ѐнці-Подільському. Навчаласѐ
в 3-й семилітній школі, ѐку закінчила 1929 р., де захопиласѐ декламаціюя української поезії та балетом.
З часом дівчина працявала у радгоспі с. Цибулівка, допомагала ліквідовувати неписьменність серед
українського селѐнства Поділлѐ. Ці янацькі захопленнѐ вплинули на вибір подальшого життювого
шлѐху. Ольга Нилівна вступила до технікуму іноземних мов, а післѐ одруженнѐ переїхала до Ніжина і
стала студенткоя місцевого педінституту. У 1938 році О.Н.Петрова закінчила літературно-лінгвістичний
факультет Ніжинського педагогічного інституту (далі – НПІ) і планувала продовжити навчаннѐ в
аспірантурі. Але у цей час її чоловіка репресували, тому шлѐх длѐ поглибленнѐ знань і набуттѐ наукового
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ступенѐ було зачинено. З початком німецько-радѐнської війни Ольга Нилівна залишиласѐ з дітьми на
окупованій німцѐми території України. У 1943 році з наступом Радѐнської Армії родина була вимушена
залишити Україну, та виїхати до Австрії. Цей рік став початком нового життѐ – життѐ за межами
Батьківщини, ѐка не залишила у серці та пам'ѐті письменниці нічого, крім боля та гіркоти
невиправданих втрат. У 1947 році Ольга Мак переїхала до Бразилії, а з 1970 року жила в Канаді. Лише із
здобуттѐ Україноя незалежності, післѐ 50-річної розлуки, у Ольги Нилівни з'ѐвиласѐ можливість ступити
на дорогу серця українську земля. 1993 року О.Н.Мак відвідала Україну, побувала в рідних длѐ неї
Кам'ѐнці-Подільському та Ніжині, а в 1994 р. була обрана членом Спілки письменників України. Післѐ
тѐжкої хвороби письменницѐ померла у Торонто 18 січнѐ 1998 р.
Саме в еміграції, за тисѐчі кілометрів від Батьківщини, у Ольги Мак з'ѐвиласѐ можливість втілити у
життѐ своя мрія – писати художні твори длѐ дітей. З під пера письменниці у 50-х – 70-х рр. ХХ ст.
вийшла низка блискучих творів – романи «Жаїра» (1957-1958) і «Проти переконань» (1960), повісті «Бог
вогня», «Чудасій» (1956), «Руслом угору» (1973), «Куди йшла стежка» (1961), «Каміннѐ під косоя»
(Торонто, 1973; К., 1994), за ѐкі авторку у 1958 році висували на Нобелівську премія у галузі літератури,
а за оповіданнѐ «Дала дівчина хустину», «У великодня ніч», «Столицѐ голодного жаху» Ольга Нилівна
отримувала премії на конкурсах, під проводом Світової федерації українських жіночих організацій
(СУФУЖО).
Особливе місце в літературній спадщині авторки займаю книга «З часів южовщини», що носить
автобіографічний характер.
Цей твір, виданий українськоя мовоя в 1954 році у Мянхені – це третѐ спроба письменниці
донести до зарубіжного читача атмосферу тих трагічних часів, що носили назву «южовщина», ѐкі окутали
радѐнське суспільство почуттѐм страху і політичної безпорадності. Вперше спогади вийшли у кількох
часописах «Свободи» в 1949 році, а окремим виданнѐм під назвоя «В кігтѐх НКВД» у 1953 році в
Бразилії незначним тиражем. Але підвищений інтерес української еміграції і світової спільноти до подій,
описаних у творі, викликали поѐву нового виданнѐ (книгу перекладено також на англійську мову).
«Южовщина» – період в історії СРСР (1936-1938 рр.), названий на ім'ѐ наркому внутрішніх справ
М.І.Южова, коли систематичні політичні репресії, характерні длѐ всіх радѐнських часів, були доведені до
максимуму своюї інтенсивності. Масовий терор періоду «южовщини» здійснявавсѐ владоя на всій
території СРСР згідно «планових завдань» по виѐвлення т.зв. «ворогів народу« і направлених на місцѐ
партійним керівництвом. У цей час режим, що панував в СРСР, повністя відкидав навіть зовнішні форми
«соціалістичної законності». Протѐгом усього періоду «южовщини» до заарештованих широко
застосовувалисѐ тортури; виносилисѐ вироки до найвищого ступенѐ покараннѐ – розстрілу (інколи без
суду), ѐкі не підлѐгали оскарження і т.п. Рідні репресованих зазнавали приниженнѐ і переслідувань
лише за факт свого спорідненнѐ з ними. За останніми даними, опублікованими Російськоя Академіюя
наук, протѐгом 1937 – 1938 рр. в СРСР було заарештовано 1 575 000 осіб, із ѐких 1 345 000 засуджені
(85,4 %), а 681 692 (51% від загальної кількості засуджених за 1937 – 1938 роки) були розстрілѐні. Ще 115
922 в'ѐзнів померли в таборах. За кожноя з цих цифр стоѐть долі мільйонів лядей, серед ѐких і долѐ
Ольги Мак.
Найгірші проѐви цього ѐвища відчула на собі сім’ѐ Ольги Нилівни: її чоловік, вона сама та їх діти.
Зрозуміло, що при збереженні в СРСР тоталітарного режиму, в умовах розгортаннѐ нової хвилі
репресивних заходів у 2-й пол. 1940-х рр., авторка, з метоя запобіганнѐ утисків з боку влади до лядей,
що залишалисѐ в Радѐнському Соязі, у своїй книзі змінила більшість імен і назв географічних об'юктів,
де відбувалисѐ події її життѐ. Ольга Мак, за її власним визнаннѐм, використала лише три справжні
прізвища: судді Смолѐкова, начальника «спецвідділу» Царика та Руденка, обласного прокурора
м. Дніпропетровська, котрий фактично був убивцея згаданих у книзі викладачів, і назву міста –
Дніпропетровськ. Саме тому метоя нашої розвідки ю спроба реконструявати історичні факти і події, ѐкі
відбувались у житті О.Мак наприкінці 30-х – на початку 40 років ХХ ст. шлѐхом порівнѐннѐ авторських
свідчень з документальними джерелами.
Спогади розпочинаятьсѐ з подій страшного 1937 року. Авторка зазначила, що «проклѐті роки
дикого розгулу знаменитої южовщини застали нас у місті Лубни Полтавської області. а була одружена з
професором вищої школи і в той час мала вже дві донечки: старшій було 4 роки, а молодшій ледве
минув рік. Разом з нами жила мати мого чоловіка, в котрої більше дітей не було.
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Виконуячи обов’ѐзки дружини, матері і господині дому, ѐ одночасно вчиласѐ в тому самому
педагогічному інституті, де працявав мій чоловік, і в липні 1938 року мала скласти державні іспити та
дістати диплом учительки середніх шкіл «. Проте, ѐк свідчать архівні документи і біографічні нариси,
Ольга Петрова наприкінці 1931 року одружиласѐ з ученим-мовознавцем Вадимом Дорошенком (1905 р.
народженнѐ), ѐкий навчавсѐ в аспірантурі Кам'ѐнець-Подільського інституту соціального вихованнѐ.
Післѐ захисту дисертації чоловіку запропонували посаду доцента в Ніжинському педагогічному
інституті, літературно-мовний факультет ѐкого Ольга Нилівна з часом успішно закінчила в липні 1938 р.
Цѐ пропозиціѐ була невипадкова. Репресії 1933-1934 рр., ѐких зазнали десѐтки викладачів і студентів
інституту, призвели до значних кадрових проблем і дестабілізації навчального процесу в освітньому
закладі. У зв’ѐзку з цим у 1935-1936 рр. керівництво Ніжинського вузу запросило на роботу до інституту
випускників навчальних закладів Киюва, Дніпропетровська, Полтави, Умані, Кам’ѐнцѐ-Подільського
(К.Т.Клименка, М.І.Повода, В.П.Руденка, М.П.Сайка, О.Г.Сидоренка та ін.). Серед них був і Вадим
Дорошенко.
Хоча, слід зазначити, що і в Лубнах у 30-х рр. ХХ ст. функціонував учительський інститут, але в
1934 р. факультет мови й літератури там було ліквідовано. Цей безперечно вдалий літературний засіб
авторка застосувала з метоя завуаляваннѐ місцѐ подій.
Змінено у творі й ім'ѐ головного героѐ (Олександр) – чоловіка Ольги Мак – Вадима Дорошенка.
Це теж не викликаю здивувань, оскільки авторка не знала, що чоловік трагічно загинув у 1944 році у
сталінських таборах і прагнула запобігти йому нових неприюмностей, бо вважала, що він ще знаходитьсѐ
в руках НКВС.
Аналізуячи атмосферу, що панувала в СРСР у 1937 році та реально оціняячи ту загрозу, ѐка
нависла над кожним «совютським» громадѐнином, авторка не приховувала хвилявань з приводу
можливого арешту чоловіка. «В нашому маленькому провінційному місті педагогічний інститут був
найвизначнішоя установоя, а тому і не дивно, що перша хвилѐ кампанії «чистки запіллѐ» впала на наш
заклад, змивши відразу директора комуніста і трьох професорів. Сталосѐ це в червні 1937 року».
Насправді, чергова хвилѐ «чисток» у вузі розпочаласѐ не у червні, а у вересні-жовтні 1937 р., ѐк реакціѐ
на серпневий Пленум ЦК КП(б)У (Від авт.- 29-30 серпня 1937 р. відбувся Пленум ЦК КП(б)У, який
обговорив питання «Про буржуазно-націоналістичну антирадянську організацію колишніх
боротьбистів та про зв’язок з цією організацією т.Любченка П.П.»).
Дійсно, у Ніжинському педагогічному інституті було звільнено з роботи (11.09.1937), виклячено з
лав комуністичної партії (08.09.1937) та заарештовано (23.09.1937) директора вузу – Миколу Павловича
Загрецького (розстрілѐного 23.04.1939 р.). Протѐгом осені 1937 – зими 1938 рр. під репресивну машину
потрапили викладачі і професори вузу – Богдан, Риндич, Локоть, Сайко, Дубина та багато ін. За цей
період в Ніжині з населеннѐм близько 20 тис. жителів було заарештовано 1789 чоловік.
Навесні 1938 року «репресії розгорнулисѐ з новоя силоя». Саме цѐ хвилѐ «чисток» і поглинула
чоловіка Ольги Мак – Вадима Дорошенка (Олександра), з ѐким вони вже двічі прощались, коли його
викликали до органів НКВС. «Двічі він повертавсѐ назад, викликаячи буря радісних сліз, немов воѐк,
що довгі роки пропадав без вісти у чужому полоні.».
Невдовзі наступили гарѐчі червневі дні, тому що в інституті почалисѐ іспити, ѐкі теж викликали
клопіт і тривогу. А клопотатисѐ і тривожитисѐ студентам було чим: з одного боку навколо продовжували
розгортатисѐ з новоя силоя «чистки», а з іншого – багато професорів інституту були заарештовані і
стали «ворогами народу». В цей вирішальний момент потрібно було переглѐнути всі здобуті знаннѐ під
новим політичним кутом зору. Ніхто не міг бути впевненим у своїй подальшій долі: або здобуттѐ
диплому, або «відрѐдженнѐ» на каторгу.
Так і Ольга Нилівна Мак склала свої перші три іспити з п’ѐти і готуваласѐ до наступного. Але долѐ
підготувала длѐ неї тѐжке випробуваннѐ. Її чоловіка, Вадима Дорошенка (Олександра Мака), 20 червнѐ
1938 року в черговий раз викликали до органів НКВС, і родина провела його з тіюя ж надіюя на
поверненнѐ. Та цього разу чоловіка заарештували і звинуватили в керівництві одніюя з філій Української
автокефальної православної церкви (УАПЦ), агітації проти «великого братнього російського народу», у
дружбі з В.Затонським (від авт.- Затонський Володимир Петрович /1888- 1938/ – в 1922-1923 та 19331937 – нарком освіти УСРР, в 1925-1927- секретар ЦК КП(б)У, 1927-1933 – голова ЦК КП(б)У,
звинувачений у «шкідництві» у сфері народної освіти, заарештований у листопаді 1937 р. і знищений
у 1938 р.).
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Це страшне випробуваннѐ, ѐке випало на доля Ольги Мак, поклало на її плечі відповідальність за
вся родину (двох маленьких донечок і стареньку свекруху), тому вона не мала ніѐкого права безсило
опускати руки. Жінка повинна була і знайшла в собі сили боротисѐ. Ольга Нилівна перетворила свою
серце «на робітника, що виконую своя фізіологічну функція, але не маю права голосу. Воно не смію
говорити так само, ѐк не сміять того мільйони рабів! І коли воно починаю протестувати, то з ним
поступаять так, ѐк і зі всіма рабами совютського «рая»: стискаять у кулаці так довго, поки воно не
замовкне, захлиснувшись власноя кров'я! ...Серце мусило мовчати! ...». Ольга Мак мобілізувала всі
свої сили, витримала і не зірваласѐ. Всі іспити в інституті було складено, тепер потрібно було жити далі і
сподіватисѐ на краще.
Але страшна долѐ її чоловіка не давала спокоя у житті. Не зважаячи на заборону Олександра,
вона не могла не ходити до НКВС, щоб дізнатисѐ про його подальшу доля. З великими труднощами
вона змогла з'ѐсувати, що слідство у справі її чоловіка вів сам начальник місцевого відділу НКВС, післѐ
відвідин ѐкого, їй було дозволено передати Вадиму (Олександру) передачу. «ак довго ув’ѐзнений був
під слідством і знаходивсѐ в розпорѐдженні НКВС, жодних передач не дозволѐлосѐ. І тільки коли
слідство було закінчено і лядина переходила в розпорѐдженнѐ в’ѐзничної адміністрації, їй можна було
що десѐть днів передавати чисту білизну… А передачі приймалисѐ в маленькій дерев'ѐній будочці,
поставленій коло зовнішньої дротѐної загороди». Саме тут, тісно притулившись одна до одної, стоѐли
жінки, ѐкі мали загальну печатку горѐ і незаслуженої кривди. Проте, в той час, коли «загально серед
населеннѐ створена була атмосфера взаюмної недовіри і страху, тут панувала щирість об’юднаної
спільним горем родини». Багато з присутніх діставали назад переданий пакунок із запискоя: «Не
числитьсѐ». Це означало, що заарештованого не знайдено: в той момент він міг бути на допиті,
перевезений до іншої в’ѐзниці, або вже засланий, чи розстрілѐний. Поѐснень не давали нікому. «А ті,
хто отримували брудну білизну, перш за все розгортали її, перевірѐли одну річ за іншоя і намагалисѐ по
них вичитати доля їх власника. Це були бездушні свідки, ѐкі могли багато сказати… «. Справа у тому, що
длѐ проведеннѐ дізнаннѐ слідчі органи прибігали до різних методів роботи: залѐкуваннѐ свідків,
шантажу і, навіть, прѐмого насильства. І це не дивно, враховуячи те, що в 1937 році було надано
офіційний дозвіл застосовувати фізичний вплив на осіб, ѐких підозрявали у ворожих діѐх.
Між тим час плинув, літо наближалосѐ до кінцѐ, у Ольги Нилівни не було ні роботи, ні коштів, ні
помешканнѐ (післѐ арешту чоловіка квартиру мусили звільнити, ѐка вважаласѐ службовоя і
знаходилась у розпорѐдженні інституту).
В липні 1938 року вийшло нове розпорѐдженнѐ – повернути всіх на старі місцѐ і надати їм роботу
за фахом. Але деѐкі керівники установ, «перестраховуячись», все ж таки не брали «підозрілих» і тому
бажаннѐ Ольги Мак залишитисѐ при кафедрі мови в інституті не мало ніѐких шансів на реалізація.
Заздалегідь впевненій у відмові, їй знову потрібно було зібрати всі свої сили і йти до директора, тому
що інститут потребував лядей длѐ наукової роботи, та добирали їх з «наших совютських кадрів». Отже,
ні посади, ні диплому отримати не вдалосѐ. Ольга Мак лише вислуховувала «класичний бярократичний
викрут: «Прийдіть завтра.». Будучи жінкоя «ворога народу», вона ні завтра, ні післѐзавтра, ні взагалі не
мала можливості отримати диплом. Тому потрібно було боротисѐ і вона бороласѐ – навіть до прокурати
дійшла. В решті решт отримала лише довідку про те, що вона «була допущена до державних іспитів,
здала їх. За тов. Мак ю заборгованість з курсу загальної історії, до здачі ѐкої диплом тов. Мак
затримано». Зрозуміло, що ніѐких заборгованостей у неї не було і, не зважаячи на все це, Ольга Мак
була задоволена. Тепер була потрібна хоча б звичайна учительська посада. Проте всі знали про її
чоловіка, й тому в міському відділі народної освіти їй теж відмовили. І знову відчула себе «ѐк жебрак,
ѐкий, ходи, проси, сповідайсѐ перед кожним, і в результаті тебе женуть геть!».
У НКВС порадили краще виїхати з міста. В ті страшні часи «ув’ѐзнених завозили в інші міста, щоб
позбавити їх зв’ѐзків з ріднея, щоб менше докучали родичі з проханнѐм інформації.». Отже, треба було
їхати далі в Київ до Народного Комісаріату Освіти і знову поѐснявати, відповідати на запитаннѐ, але
результатом стала посада вчительки мови і літератури в Шепетівці.
Від’їзд до Шепетівки Ольга Мак відтѐгувала до останнього моменту. Тѐжко було їй розірвати ту
остання ниточку, ѐка зв’ѐзувала її чоловіка з волея. Навіть подумати було важко, що в очікуваний день
він не отримаю чистої білизни, а в умовах страшних тяремних буднів це була радісна подіѐ в житті
кожного в’ѐзнѐ. Їхати Ольга Мак мусила і тому звернуласѐ до сестер – черниць з монастирѐ (авт. – у
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Ніжині діяв Введенський жіночий монастир, заснований ще в 1660 р.) і домовиласѐ, що вони за
невелику винагороду будуть прати і передавати білизну до в’ѐзниці та сповіщатимуть її листами.
На новому місці настали тѐжкі дні напруженого очікуваннѐ. З полегшеннѐм зітхала вона,
одержуячи листа з повідомленнѐм, що передачу прийнѐто. Свідомість Ольги Мак роздвоїлась: одна
частина мусила сконцентруватисѐ на виконанні обов’ѐзків учителѐ, а друга – була в Лубнах (Ніжині), за
мурами і ґратами в’ѐзниці, разом з чоловіком. Та одного грудневого днѐ жінка отримала повідомленнѐ
про те, що передачу вже не прийнѐли. На той момент перед Ольгоя Мак поставало тільки одне питаннѐ
– «Кінець?». Але це було насправді не так.
На подальших сторінках спогадів авторкоя проведено дві життюві паралелі – її власну і
Олександра (Вадима Дорошенка).
Наприкінці 1938 року терор на Україні почав тимчасово вщухати. Наслідки його були настільки
жахливі, що населеннѐ не відчувало ніѐкого полегшеннѐ.
Ці зміни відбувалисѐ післѐ того, ѐк 17 листопада 1938 р. Й.Сталін і В.Молотов підписали постанову
Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б) «Про арешти, прокурорські наглѐди та веденнѐ слідства», в ѐкій були
відмічені недоліки і перегини в роботі органів НКВС. Тут, зокрема, критикувалисѐ проведеннѐ «масових
операцій», спрощений порѐдок веденнѐ слідства, вимога про наданнѐ «лімітів» длѐ масових арештів, –
все те, що склало надбаннѐ «южовщини». Длѐ декого із засуджених (природно, мова йде про тих, хто не
був розстрілѐний) критика «южовщини» виѐвиласѐ рѐтівноя. Згідно оприлядненоя статистикоя
ГУЛАГу, в 1939 році звільнили 327,4 тис. чоловік.
23 листопада 1938 р. Южов надіслав листа до Політбяро ЦК ВКП(б) з проханнѐм про звільненнѐ з
посади наркома внутрішніх справ. Наступного днѐ Політбяро прийнѐло позитивне рішеннѐ, враховуячи
викладені в листі мотиви, а також «хворобливий стан» Южова. Тому, у січні 1939 року в пресі з'ѐвлѐютьсѐ
повідомленнѐ про «зловживаннѐ владоя» в органах НКВС. За комісаром Южовим залишили посади
секретарѐ ЦК ВКП(б), голови Комісії партійного контроля і наркома водного транспорту, втім, вже у
квітні 1939 р. його звинуватили в керівництві «контрреволяційноя організаціюя» в НКВС, і в лятому
1940-го розстрілѐли.
З кінцем «южовщини» подальші арешти майже припинилисѐ, ѐкусь частину в'ѐзнів звільнили, але
тих, хто потрапив на засланнѐ, визволити було неможливо. Так само не змінилосѐ ставленнѐ офіційних
ланок до родин репресованих та розстрілѐних: їм і надалі доводили, що їх рідні винні і покарані
справедливо. Про це говорѐть сотні тисѐч скарг, ѐкими були на той час засипані судові інстанції та
відділи НКВС. Розглѐдати їх ніхто не збиравсѐ, тому що встановленнѐ справедливості нікому не було
потрібно; вони тільки обіцѐли розшукати справу і переглѐнути. Длѐ того, щоб повернути рідну лядину із
засланнѐ додому, треба було мати дуже впливові зв'ѐзки. Тому, Ользі Мак і її свекрусі нічого не
залишалосѐ, ѐк найнѐти адвоката і домагатисѐ переглѐду справи в суді Дніпропетровська. Судового
переглѐду справи вони добилисѐ, але довгоочікуваного звільненнѐ не отримали: вирок – п'ѐть років
ув'ѐзненнѐ в далеких таборах із сувороя ізолѐціюя. Юдине, що залишалосѐ, це писати апелѐція до
Верховного Суду в Киюві.
3 травнѐ 1939 року рішеннѐм Верховного Суду УРСР Вадим Дорошенко (Олександр Мак) був
звільнений від арешту і формально мав усі права громадѐнина СРСР, та Верховна Прокуратура УРСР
продовжувала вважати його звільненнѐ неправомірним і тому винесла протест на Сесія Верховного
Суду СРСР в Москві. На той момент Вадим Дорошенко ще не усвідомлявав наслідків ціюї події, тому що
він уже відчував себе вільним і очікував щастѐ: побачити родину, обнѐти дітей і навіть просто подихати
свіжим повітрѐм. Ходіннѐ по інстанціѐх длѐ легалізації власної свободи завершилось тим, що в серпні
1939 року, В.Дорошенко отримав тимчасовий «пашпорт» і призначеннѐ на посаду до педагогічного
інституту в Вінниці. Нарешті родина Ольги Мак переїхала на нове місце в повному складі. Та спокоя не
було, непрохані думки самі лізли в голову і під час роботи, і під час відпочинку, бо долѐ залежала не від
них самих, не від суду, а від певної категорії лядей, ѐким Дорошенко «заважав». І не дивно длѐ тих
часів, що він знову став жертвоя інтриг, і в ролі свідка у справі заарештованих колег змушений був їхати
на початку січнѐ 1941 року до обласного суду в Дніпропетровськ. Дорога туди була «початком кінцѐ»…
Авторці, ѐка була дружиноя, матір'я дітей засудженого вдалосѐ, переступивши через особисте,
ѐскраво змалявати ті труднощі, з ѐкими зіткнулисѐ рідні «ворогів народу» в СРСР, ґрунтовно розкриті
жорстокі методи «роботи» слідчих органів по відношення до громадѐн власної держави та абсурдні
звинуваченнѐ, за ѐкими було скалічено долі тисѐч лядей.
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Крім подій власного життѐ, Ольга Мак досить об'юктивно і повно проаналізувала вади радѐнської
карно-правової і судової системи, безправність її громадѐн, атмосферу, що панувала в СРСР за часів
тоталітаризму. На останніх сторінках роману авторка змалявала ще одну страшну трагедія українського
народу, ѐка багато років замовчувалась – голодомор 1932-1933 рр.
Без сумніву, твір «З часів южовщини» ю важливим нарративним джерелом висвітленнѐ подій кінцѐ
1930-х років в Україні, ѐке проливаю світло на досить складні часи в історії українського народу і
доповняю малодосліджені її сторінки.
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ВІДОБРАЖЕННЯ ЕМІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
(АНАЛІТИЧНИЙ ЕКСКУРС)
Анотаціѐ
Українська еміграціѐ – ѐвище надзвичайно багатогранне, багатогалузеве і багатоаспектне, тому й
підходи до його вивченнѐ можуть бути дуже різними. У даній статті йдетьсѐ про відображеннѐ цього
ѐвища в українській літературі ѐк найбільш емотивному джерелі інформації, що завжди загостряю
увагу на проблемах часу і шукаю шлѐхів їх вирішеннѐ.
Summary
The Ukrainian emigration is an extremely polyhedral, many-sided phenomenon which has many aspects.
That is why it's ways of approach can be different. The article goes about the reflection of this phenomenon
in the Ukrainian belles-lettres as it is the most emotional source of information which always accentuates on
the problems of the historical epoch and searches the ways of their settlin.
Українська еміграціѐ – ѐвище надзвичайно багатогранне, багатогалузеве, багатоаспектне, більшменш чітко означене хронологічно, проте таке, що залежно від того чи іншого періоду зміняю свій
характер, тому й підходи до його вивченнѐ та відображеннѐ можуть бути різними. Із різних точок зору
українську еміграція у світі вивчаять такі науки, ѐк етнологіѐ, що досліджую рух та розміщеннѐ
представників того чи іншого етносу, етнографіѐ, соціологіѐ, що оперую статистичними даними,
лінгвістика, ѐка фіксую мовні зміни та особливості, частково психологіѐ. Цей перелік можна
продовжувати. Лише наукові дані всіх цих наук в сукупності даять більш чи менш повне уѐвленнѐ про
розміщеннѐ українців на території інших держав. Проте, все ж картина еміграційних процесів буде
неповноя, ѐкщо не врахувати психологічно-емоційний бік цього ѐвища. На жаль, офіційні науки цей
момент не враховуять.
Заповненнѐ ціюї прогалини покликана виконати література ѐк найбільш емотивне джерело
інформації. Адже, мабуть, немаю такої події, суспільного чи навіть побутового ѐвища життѐ, ѐке не було
б відображене у фольклорі та, особливо, літературі. Напевне, найбільш юмкоя формулоя вираженнѐ
народного поглѐду на українську еміграція ю прислів'ѐ «Нашого цвіту по всьому світу». І це дійсно так,
бо той чи інший характер еміграційних процесів, зумовлений суспільними та політичними причинами
на Україні у будь-ѐкий період, викликав втрату кращої трудової чи інтелігентської, інтелектуальної
частини етносу.
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Усі три виділені наукоя хвилі еміграції знайшли свій відбиток у творчості українських
письменників та поетів. Причому, процес відображеннѐ цього ѐвища, можна сказати, двосторонній. З
одного боку, це твори тих представників письменства, ѐкі жили і живуть в Україні, з іншого – твори
самих емігрантів. Навіть сучасна, четверта хвилѐ (в основному трудова), ѐка мало ще вивчена у наукових
колах, уже знаходить свою відбиттѐ у літературі.
Звичайно, тема длѐ розвідки заѐвлена дуже широко, але її можна вважати першоя, вступноя,
ѐка, що цілком можливо, матиме продовженнѐ і з часом перспективу влитисѐ у комплексне
дослідженнѐ.
Ще задовго до офіційно визнаної першої хвилі української еміграції у бездержавній Україні ЇЇ
представники добровільно, а часто будучи висланими за політичні поглѐди чи дії, змушені підкорѐти
простори великої Російської імперії, а іноді й шукати щастѐ в інших країнах. Ще Т.Г.Шевченко у поемі
«Неофіти» писав:
Нема сім'ї, немаю хати,
Немаю брата і сестри,
Щоб незаплакані ходили,
Не катувалисѐ в тярмі
Або в далекій стороні *5, с. 521].
Перша хвилѐ еміграції із Галичини на Захід, ѐк ми знаюмо, в основі своїй була трудовоя. Треба
зважити на час, міграційні процеси тоді взагалі ще тільки починалисѐ, а простий народ, селѐни були
міцно прив'ѐзані до свосї землі, до роду. Чи не найбільш глибоко осѐгнув, пережив і зумів відобразити
стан лядини, ѐка назавжди покидаю рідну земля, Василь Стефаник у своїй психологічній новелі
«Камінний хрест». Щоб так написати, мабуть, дійсно, треба було те не просто побачити, а пережити,
перепустити через душу і серце. Особливо вражаю сцена прощаннѐ Івана Дідуха з односельцѐми,
драматизм його поведінки, його слів: «Гостей у Івана повна хата, ґазди І ґаздині. Іван спродав усе, що
мав, бо сини з жінкоя наважилисѐ до Канади, а старий мусив укінці податисѐ.
Спросив Іван ціле село.
Стоѐв перед гостѐми, тримав порція горівки у правій руці і, видко, каменів, бо слова не годен був
заговорити.
Дюкуя вам файно, ґазди і ґаздині, що-сте ні мали за ґазду, а моя за ґаздиня...
Не договорявав і не пив до нікого, лиш тупо глѐдів навперед себе і хитав головоя, ѐк би молитву
говорив і на кожне її слово головоя потакував» [4, с. 38].
Працьовитий, витривалий, порѐдний, що нарівні із конем працявав на тому неродячому
високому горбі землі, на котрому збув силу і здоров'ѐ, проте чесно звікував і ніколи нікому ні на що не
жалівсѐ, тут Іван не здатен стримати своюї емоції, свого боля. Його скупі слова падали, ѐк каміннѐ, і
нікого не могли залишити байдужим:
«- Стара, нѐ, на-коб тобі платину та файно обітрисѐ, аби ѐ тут ніѐких планів не видів. Гостий собі
пильнуй, а плакати ще доста чюсу, ще так си наплачеш, що очі ти витечуть.
...- Куме Іване, а лишіть же ви собі жінку, таже вона вам не воріг. Та й дітѐм своїм не воріг, та її
банно за домом та й за своїм селом.
- Тимофіхо, ѐк не знаюте, то не говоріть анідзелень! То її банно, а ѐ туди з віскоком іду?!
Заскреготав зубами, ѐк жорнами, погрозив жінці кулаком, ѐк довбнея, і бивсѐ в груди.
- Озьміть та вгатіть ми сокиру отут у печінки, та, може, той жовч нукне, бо не вітримая! Ляди,
такий туск, такий туск, що не памнютая, що си зо мнов робить!» [4, с. 39].
Будучи поважаним громадоя і добрим сім'ѐнином, головний герой тут же, перед усім народом
втішаю, просить прощеннѐ і прощаютьсѐ навіть із своюя дружиноя, так, ніби отут і життѐ його кінчаютьсѐ,
бо не знаю, що чекаю його у тій «Гамериці»:
«- Не хотІла-с іти на цу Канаду, то підемо світами і розвіюмо си на старість, ѐк лист по полі. Бог
знаю, ѐк з нами буде...а ѐ хочу з тобов перед цими нашими лядьми віпрощитисѐ. Так, ѐк сляб-сми
перед ними брали, та так хочу перед ними віпрощитиси з тобов на смерть. Може, тебе так кинуть у
море, що ѐ не буду видіти, а може, мене кинуть, що ти не меш видіти, та прости ми, стара, що-м ти не
раз догорив, що-м, може, ті коли скривдив, прости мені і перший раз, і другий раз, і третій раз.
Цілувалисѐ. Стара впала Іванові на руки, а він казав:

78

Секціѐ І. Здобутки діаспори у гуманітарній, освітній, технічній, природничій сферах:
глобальний і український контекст. Перша підсекціѐ

- А то ті, небого, в далеку могилу везу...
Але сих слів уже ніхто не чув, бо від жіночого стола набіг плач, ѐк вітер, що з-поміж острих мечів
повіѐв та всі голови мужиків на груди похилив» [4, с. 41].
Новела маю символічну назву — «Камінний хрест». Саме цей камінний хрест Іван Дідух виніс на
той горб, на ѐкому гірко працявав усе свою життѐ, та й поховав під ним своя душу, так тѐжко йому було
той горб залишати:
«- Так бануя за тим горбом, ѐк дитина за цицков. а на нім вік свій спендив і окалічів-юм. Коби-м
міг, та й би-м го в пазуху сховав, та й взюв з собов у світ. Банно ми за найменшов крішков у селі, за
найменшов дитинов, але за тим горбом таки ніколи не перебануя» [4, с. 41+. Або його ж слова:
«- Аді, стоя перед вами і говоря з вами, а тот горб не віходить ми з голови. Таки го виджу та й
виджу, та й умирати буду та й буду го видіти. Все забуду, а його не забуду. Співанки-м знав – та й на нім
забув-юм, силу-м мав – та й на нім лишив-юм» [4, с. 42].
Та, мабуть, найбільше драматизму і психологічної напруги автор вкладаю в отой момент
прощаннѐ з хатоя, з рідним обійстѐм, в опис отого танця-агонІЇ, під час ѐкого головний герой із серцем
ніби вбиваю у земля чобітьми своя тугу і свій біль: «Вийшли обою.
ак уходили назад до хати, то ціла хата заридала. ак би хмара плачу, що нависла над селом,
прорваласѐ, ѐк би горе лядське дунайську загату розірвало -такий був плач. Жінки заломили руки і так
сплетені держали над староя Іванихоя, аби щось із гори не впало і її на місці не роздавило. А Михайло
ймив Івана за барки, і шалено термосив ним, і верещав ѐк стеклий.
Мой, ѐк-юс ґазда, то фурни тото картаню з себе, бо ті віполичкуя ѐк курву! Але Іван не дививсѐ в
той бік. Имив стару за шия і пустивсѐ з нея в танець.
Польки мені грай, по-панцьки, мам гроші!
Ляди задеревіли, а Іван термосив жінкоя, ѐк би не мав уже гадки пустити її живу з рук.
Вбігли сини і силоміць винесли обох із хати» [4, с. 44].
Звичайно, вже ю і ще буде багато творів, у ѐких проглѐдаютьсѐ туга, ностальгіѐ за рідноя землея,
але такої глибини зображеннѐ лядського почуттѐ, ѐк у Василѐ Стефаника, поки що не досѐгнув ніхто. З
цього приводу художник Іван Труш, наприклад, писав, що Стефаник «представив мужика, або, ліпше
сказати, його душу, так пластично і так знаменито, ѐк ніхто перед ним»[1, с. 5+. Письменник залишив
післѐ себе невелику новелістичну спадщину, що поміщаютьсѐ в одній збірочці. Проте завдѐки згаданій
ѐкості його ім'ѐ завжди буде стоѐти серед кращих новелістів світу. Він маю чудову властивість показувати
події не через зовнішній їх опис, а через розкриттѐ психології та переживаннѐ персонажів, ѐк це ми
бачимо у проаналізованій новелі «Камінний хрест», котра, ѐк відомо, була написана на основі дійсних
подій, що їх довелосѐ спостерігати самому письменнику. І сьогодні вона сприймаютьсѐ ѐк реалістичнопсихологічне узагальненнѐ, подане у художній формі стосовно першої трудової хвилі еміграції.
Друга ж хвилѐ еміграції, ѐк ми знаюмо, в основі своїй була політичноя. Більшовики в цьому плані
стали добрими учнѐми великої Російської імперії, назвавши «буржуазним націоналізмом» будь-ѐкі
патріотичні порухи українців (та й інших народів, що входили до неї) в напрѐмку до незалежності,
самостійності, державності, а тому нещадно знищуячи або розпорошуячи по світу передову
національну еліту – інтелігенція. Ювген Сверстяк в есеї «Блудні сини України» писав: «Миколаївська
казарма длѐ перетвореннѐ материних синів у блудних синів була примітивним моделем. Використавши
військово-поліцейський досвід імперії, більшовики організували тотальний експеримент –
перетвореннѐ особи в слугу держави і відчуженнѐ особи від дому отцѐ свого. Вони створили імперія
блудних синів, ѐкі могли тільки потаюмно мріѐти про поверненнѐ в рідний дім. Експеримент був
обгрунтований теоретично, продуманий тактично і забезпечений рівнем терору. Оскільки українцѐм
відводиласѐ долѐ сировини і будівельного матеріалу імперії, то було винищено інтелігенція і, зрештоя,
четверту, морально найактивнішу частину нації» [3, с. 14].
Ці слова письменника підтверджені історичними фактами і долея народу. У час побудови
«розвиненого соціалізму» слово «інтелігент» було мало не лайливим, звучало презирливо. Третю місце
післѐ робітників та селѐн інтелігенціѐ у радѐнській Україні займе ще не скоро. А в першій третині XX ст.
масове винищеннѐ інтелігенції, інтелектуальної еліти нації голодом та репресіѐми призвело до того, що
більшість її представників, рѐтуячи життѐ, опиниласѐ за кордоном. І, мабуть, не один із них, думками
линучи на Україну, задавав собі питаннѐ, що його сформулявав Улас Самчук в автобіографічному
романі-спогаді, романі-роздумі «На білому коні»: «Тисѐчу разів доводилосѐ проходити з південного
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передмістѐ Панкрац до університетського центру на Старому місті з його Центральноя міськоя і
Університетсько-Слов'ѐнськоя бібліотеками, і, здавалосѐ, не було днѐ, коли б наново і наново не
передумувалосѐ те саме настирливе питаннѐ: чому ѐ тут, чому не дома, що сталосѐ, що ѐ не можу там
бути, ѐкі причини стоѐть на перешкоді, хто зумовив це наше століттѐ і чи відкриютьсѐ дорога назад»
[2, с. 18].
У цьому ж романі Улас Самчук про таких, ѐк сам, вигнанців, написав: «Про нас не писала велика
преса, не говорили мікрофони, нас не представлѐв екран. Ми були переважно глибоко самі в собі, у
своїй замкненій провінції емігрантщини, ми були, ѐк сказано, на затилля життѐ, дарма що це було у
самих центрах Ювропи.
Мені було б не легко представити своїх близьких, а особливо найближчих лядей, з ѐкими ѐ ділив
свою вигнаннѐ, ѐких ѐ лябив і в ѐких вірив. а відчував глибинну, невимовну, навіть незбагненну трагіку
нашу...» [2, с. 16-17]. І все ж розділ, де зазначені ці слова письменник назвав «Щаслива путь!» А була
вона щасливоя, бо міг бодай думати вільно про Україну, бо зустрівсѐ з такими, ѐк сам, вигнанцѐми і
кращими представниками народу свого.
На жаль, деѐка частина інтелігенції, що залишиласѐ в ті роки у радѐнській Україні,
пристосувавшись, втратила оте відчуттѐ національної гідності та самосвідомості, ѐке часто зберегли
українці там, за кордоном. Ювген Сверстяк у згаданому вище есеї ставить і намагаютьсѐ відповісти собі
на таке питаннѐ: «Чому ім'ѐ українець в Америці й Канаді, в Англії і Німеччині звучить більш позитивно,
ніж у Казахстані, Росії чи Молдавії?
Він працьовитий і скромний, він тримаютьсѐ своюї традиції, своюї релігійно і національно свідомої
громади. Він не несе деструктивної імперської місії.
У нас він теж працьовитий, але, позбавлений релігійного вихованнѐ і національного обов'ѐзку, він
схильний виѐвлѐти активність казенного характеру. Не маячи твердого берега, бурхливо і мілко
розливаютьсѐ...
Взагалі лядина з втраченоя національністя і традиціюя ю лядина травмована, часто
закомплексована. Вона приховую комплекси неповноцінності і прагне компенсації.
Серед розвіѐних вітром ю чимало національно живих, сентиментально настроюних лядей,
схильних згадувати рідний край, але нічого длѐ нього не робити, на відміну від українців на еміграції.
Зрештоя, ю чимало розсіѐних в імперії і по світу українців національно свідомих і духовно пробуджених,
готових принести своїй батьківщині сили і знаннѐ, ѐк тільки з'ѐвитьсѐ можливість повернутисѐ.
Вони розуміять, що вони ю тими, хто переливаю українську кров в імперський пісок, що вони не
живлѐть рідного вогнища, навколо ѐкого могли б зарѐтуватись і ожити розкидані блудні сини; вони
розуміять своя причетність до драми не багатьох подвижників серед морѐ відчуженої зрусифікованої
маси...» [3, с. 15-16].
Даруйте за великі цитуваннѐ, але, аналізуячи літературні та публіцистичні твори, без цитат будеш
голослівним. Оголѐячи й аналізуячи проблеми в галузі дослідженнѐ української еміграції, що
накопичились протѐгом більш ѐк століттѐ часу, ми сьогодні стоїмо перед тим, що потрібно не лише
вирішувати ті, минулі, виправлѐти, так би мовити, «помилки історії», ѐкі уже частіше незворотні, ми
повинні виправлѐти, ѐкщо ще можливо, помилки нинішні, а ще більше намагатисѐ не допускати їх.
Адже трудова хвилѐ української еміграції останніх півтора десѐтка літ – це у плані відображеннѐ на рівні
самосвідомості – наслідок попереднього устроя, влади вихованнѐ, а хронологічно і фактологічно – це
наш час. Мабуть, не можна у самостійній державі проводити політику імперського відношеннѐ до
лядини. Кого ми втрачаюмо тисѐчами зараз і до чого це призведе? З одного боку, велика частина
інтелігенції, занедбавши духовність, ѐка, на жаль, не оплачуютьсѐ, перекваліфіковуятьсѐ за кордоном у
більш високооплачуваних покоївок, нѐньок, сантехніків, різноробочих, вирішуячи длѐ себе насамперед
проблему хліба насущного та належного матеріального рівнѐ проживаннѐ. З другого боку – ми
втрачаюмо кваліфікованих представників робітничих професій. Мало того, руйнуятьсѐ кращі набутки
нашої освіти буквально на усіх рівнѐх. Наслідки? Неважко простежити. ак вирішувати ці проблеми?
Мабуть важливо, аби наші державні мужі не билисѐ за крісла, а звернули свій поглѐд на лядей,
важливо зрозуміти, що це питаннѐ маю не лише матеріальний бік (хоч питаннѐ хліба насущного,
звичайно, потрібно вирішувати насамперед), це питаннѐ духовності, вихованнѐ, традиції, збереженнѐ
тих цінностей, ѐкі ми розгубили на бездоріжжѐх нашої історії. Знову хочетьсѐ насамкінець звернутисѐ до
публіцистичного есея Ювгена Сверстяка, ѐкий, роздумуячи, намагаютьсѐ визначити шлѐхи вирішеннѐ
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ціюї кризи, насамперед, свідомості, хоча, звичайно, ці шлѐхи не юдині і не претендуять на остання
інстанція істинності, але вони спонукаять діѐти, пробуджуять небайдужість, а тому ю важливими. Він
пише: «В межах притчі про блудного сина в нас багато відкритих проблем.
Перша з них – відновити і засвітити Дім отцѐ, щоб він здалеку мерехтів, ѐк маѐк бездомним. Коли
буде батьківський дім – українці в світах почуватимуть себе зовсім по-іншому і найобдарованіші
потѐгнутьсѐ до світла.
Друга проблема – зробити сина сином: передати йому батьківську традиція і дух. Коли той син
засвітитьсѐ свѐщенним вогнем — уже не пропаде.
Третѐ проблема – виконати нам свою призначеннѐ в світі, ѐкий прагне повернути собі втрачені
духовні вартості. Досі ми дали світові лише наочну притчу про трагедія втрати цих вартостей.
Довгий список відомих у російській культурі імен українського походженнѐ захопляю уѐву. Вперте
замовчуваннѐ в російській пресі того факту, що вони українці або напівукраїнці, зачіпаю самолябство:
ѐкщо ви замовчуюте, то ми будемо наголошувати. Тим більше, коли йдетьсѐ про визначальні імена, ѐкі
внесли в російську літературу і філософія традиційно український струмінь релігійного пошуку І
проповідництва» [3, с. 16].
Звичайно, твори, аналізу ѐких ми торкнулисѐ у цій статті, – це лише краплѐ в морі. Наша
література даю багатий матеріал длѐ таких роздумів, адже письменство в усі часи найгостріше відчувало
найбільш наболілі проблеми
суспільства, загострявало на них увагу і шукало шлѐхів вирішеннѐ.
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Друга підсекціѐ
Українці у світі: історичний аспект
Юрій АТАМАНЮК
Кореспондент всеамериканської Української газети «Час і події»

РІДНІ ГОЛОСИ У ШВЕЙЦАРІЇ
За часів тоталітарного режиму слово «діаспора» було вилучено із загального вжитку. Розмов на
такі теми в колишньому СРСР не велосѐ -це було небезпечно. Але помимо цього ляди краюм ока чули,
що десь там в Америці, Канаді, Аргентині, Австралії... живуть наші співвітчизники, ѐкі живуть своїм
життѐм. А, зрештоя, не знати про заокеанських українців було неможливо: майже кожна сім'ѐ в
Західній Україні мала родичів у капіталістичному світі, з ѐкими підтримувала контакти. Щоправда, такі
ляди були під особливоя увагоя спецслужб, вважалисѐ підозрілими. Радѐнська влада на закордонних
українців накладала різноманітні ѐрлики і твердила, що то «прюдатюлі родіни», ѐкі втекли від
«справедливого покараннѐ». Відвідати рідне село чи місто в ті часи українці зарубіжжѐ не
наважувалисѐ.
І хоч ми навіть за СРСР знали про чисельну кількість українців в Америці чи Канаді, то про
українців у не такій вже далекій Швейцарії майже ніхто нічого не знав. І навіть нині, на сімнадцѐтому
році Незалежності, схильний твердити, мало хто знаю, що вони там живуть і маять своя історія та
чималі здобутки у громадському житті.
У другій половині ХІХ століттѐ до Швейцарії стали прибувати політичні біженці з Росії. У той же час
до ціюї країни приїжджали на навчаннѐ групи студентів з різних куточків України. У різні періоди
української історії Швейцаріѐ не раз ставала ареноя політичної, наукової та культурної діѐльності
українських емігрантів.
У Швейцарії знаходили політичний притулок чимало наших видатних діѐчів. Тривалий час у
Женеві проживав видатний український науковець, публіцист і громадський діѐч М. Драгоманов, ѐкий
не бажав терпіти переслідувань з боку царського урѐду. Тут у 1876 році він заснував вільну українську
друкарня, де видавав спочатку збірник, а згодом разом з С. Подолинським і М. Павликом журнал
«Громада». Пізніше був редактором «Вільного слова» (1881-1883 роки). Діѐльність М. Драгоманова та
групи його однодумців у Женеві була невіддільноя від інтересів України. У цьому виданні М.
Драгоманов послідовно захищав національні права українського народу.
У 1915-1916 роках тут виходила газета української соціал-демократичної партії «Боротьба», ѐку
редагував Лев Яркевич. У Лозанні Ювген Бачинський видавав у 1916-1921 роках часопис «La Revue
Ukraienne» . У 1918 році він очолив консульство УНР; пізніше видавав часопис «Екклезіѐ». Під
керівництвом Василѐ Степанківського виходив тижневик «L'Ukraine» (1916-1921 роки.), в ѐкому
публікувалисѐ матеріали «Соязу визволеннѐ України». Колишній секретар Української національної
Ради Михайло Юреміїв тривалий час очолявав Українську громаду, а протѐгом 1928-1944 років
редагував бялетень «O' Finor». Серед тих, хто залишив свій слід на українській ниві у Швейцарії,
необхідно назвати ще драгоманівцѐ А. Лехоцького, голову Української громади в Женеві, керівника
української друкарні М. Лозинського, М. Кушніра-Богуша, М. Троцького – співредактора Українського
інформаційного бяро. Українські студенти Женеви були об'юднані у товариство «Україна».
Окремо треба згадати, що протѐгом семи років (1930-1937) у Швейцарії перебував видатний діѐч
Української Національної револяції полковник Ювген Коновалець. Саме ця країну він вибрав з кількох
причин: у Женеві знаходивсѐ осідок Ліги Націй. Туди часто навідувалисѐ дипломати з усього світу, а
слідом за ними – й журналісти. Коновалець перебував у Швейцарії, маячи цілком легальний паспорт
литовського громадѐнина, отримати ѐкий йому дозволила збіжність політичних інтересів українців та
литовців проти Польщі. Разом з Коновальцем був і його секретар Олекса Бойків. Свою перебуваннѐ там
Коновалець використовував длѐ захисту українських інтересів на міжнародному рівні. За провідником
ОУН стежили польські та більшовицькі агенти і він був змушений мати охоронцѐ. Ним був Олекса Сокіл.
Полковник Коновалець проводив у Швейцарії багато українських акцій. Досить вдалоя була акціѐ
протесту проти Голодомору. Матеріали про Голодомор розповсяджувалисѐ серед журналістівміжнародників, внаслідок чого 24 вереснѐ 1933 року Найвища Рада Ліги Націй скликала засіданнѐ у
справі Голодомору та звернуласѐ до Червоного Хреста, закликаячи організувати акція порѐтунку
голодуячих на Великій Україні.
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Разом із Макаром Кушніром-Богушем у 1930 році видавали у Швейцарії (французькоя мовоя)
«Bulletin d' informations Ukrainiennes» накладом 1000 примірників. До кінцѐ року видали три числа
«Бялетенѐ». Наступного року цей бялетень виходив регулѐрно, а восени ОУН розглѐдала можливість
купівлі пресового агентства «Ажанс-Нувель».
У червні 1931 р. в Женеві відбуласѐ Всешвейцарська виставка Червоного Хреста, де Україна
фігурувала ѐк держава, а Український Клуб оформив стенд «Веселий куток». На конкурсі український
стенд зайнѐв друге місце післѐ італійського, а в підсумку українці заробили собі в Червоного Хреста
місце длѐ безплатного лікуваннѐ в санаторії, ѐке вони офірували письменникові Леоніду Мосендзові.
Перебуваннѐ Ювгена Коновальцѐ у Швейцарії не влаштовувало ні полѐків, ні більшовиків, оскільки
це давало можливість керівникові ОУН контактувати з журналістами-міжнародниками, нав'ѐзувати
корисні контакти з політиками з багатьох країн, ставити українське питаннѐ на найвищому
міжнародному форумі, чим тоді була Ліга Націй. Від вереснѐ 1931 р. польська дипломатіѐ почала
заходи длѐ усуненнѐ Коновальцѐ з Женеви. Польська Телеграфна Агенціѐ публічно звинувачую
Коновальцѐ у праці на користь і за гроші німців. Про це написали швейцарські газети, а через кілька днів
післѐ втручаннѐ Коновальцевого адвоката Полѐ Карі, засоби масової інформації змушені були
надрукувати спростуваннѐ.
Намір вигнати Коновальцѐ з країни, подалі від осідку Ліги Націй, таки увінчаласѐ успіхом і в липні
1936 року він був змушений покинути Швейцарія. Будинок, оформлений на його дружину, продав. Але
мав право приїзду до Швейцарії. Пізніше до колишнього будинку Коновальців вдерлисѐ московські
агенти, ѐкі шукали документів, але нічого не знайшли, оскільки такі документи зберігалисѐ в інших
членів ОУН. Востанню Коновалець був у Швейцарії у червні 1937 року.
Чимало серед української спільноти Швейцарії було майстрів слова. Насамперед варто
відзначити поета і прозаїка Леоніда Мосендза. У гірському містечку Блоне, неподалік уславленого
курорту Веве, що на березі Женевського озера, знаходитьсѐ його могила.
Говорѐчи про українських мистців, не можна не згадати славних родин Лісовських і Нижанківських.
У Швейцарії мешкали два музиканти з давнього роду Нижанківських – композитор, піаніст,
органіст і педагог (професор музики) Омелѐн та співак-баритон, соліст Женевської опери Олег.
В останні дні Другої Світової війни швейцарський урѐд відкрив кордони длѐ припливу полонених
червоноармійців, «остарбайтерів» та втікачів з Радѐнського Соязу. Поодинокі біженці зі Західної
України, розміщені в цивільних таборах, мали можливість спілкуватисѐ зі зовнішнім світом. Була ще тут
колоніѐ «старих» українці-емігрантів з часів Першої Світової війни. Та незабаром кількість українців, ѐкі
отримували дозвіл на тимчасове перебуваннѐ у Швейцарії, значно зменшиласѐ.
У 1946 році до Швейцарії приїхала радѐнська комісіѐ длѐ розшуку полонених, з метоя їхнього
поверненнѐ «на родіну». Тільки деѐким вдалосѐ врѐтуватисѐ від примусової репатріації втечея з
таборів. Але українців, колишніх громадѐн Польщі, швейцарська влада не могла змусити покинути
Швейцарія, тому давала їм дозвіл на тимчасове перебуваннѐ, натискаячи на дальшу еміграція. Отож, у
Швейцарії залишилосѐ приблизно 80 осіб. акраз у той час, так звана, «женевська група» з декількох осіб
почала активно діѐти в різних сферах: політичній, гуманітарній, інформаційній. Це були головно
Михайло Юреміїв, Ювген Бачинський та Омелѐн Нижанківський. Студенти, ѐких тоді нараховувалосѐ
понад двадцѐть осіб, створили при Бернському університеті «Студентську громаду». З ініціативи
колишнього посла до польського Сейму пані Мілени Рудницької на початку 1947 р. засновано
Український допомоговий комітет (УДК), Пані М. Рудницька всілѐко допомагала українським біженцѐм,
навіть й поза межами Швейцарії, зокрема в Австрії та Німеччині.
Однак діѐльність перших організацій була короткотривалоя – УДК перебравсѐ до Німеччини та
Австрії, а більша частина студентів у зв'ѐзку з браком коштів покинула Швейцарія. Пізніше громада
почала гуртуватисz навколо церкви з парохом отцем Захаровичем, ѐкий пізніше з родиноя і трьома
студентами виїхав до Аргентини. Післѐ призначеннѐ юпископом длѐ українців поза межами України в
Ювропі Іван Бучка – до Швейцарії приїжджали отці з Франції та Італії, ѐкі відправлѐли літургія длѐ грекокатоликів. Відправи відбувалисѐ по різних каплицѐх, а на початку 1980-х років українці мали можливість
у містах Берні і Бльоне відправлѐти літургія у швейцарських церквах.
Післѐ проголошеннѐ незалежності України, в 1992 р. українці Швейцарії створили спільну
Швейцарсько-Українську асоціація при значній підтримці й допомозі прихильних до України
швейцарців. Нині Асоціаціѐ нараховую 130 членів, з них 36 осіб українського походженнѐ. Головоя
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Асоціації обрали інженера Володимира Михайлинина з Базелѐ. Головні завданнѐ Товариства –
підтриманнѐ землѐцьких зв'ѐзків, розповсядженнѐ преси і книг рідноя мовоя, пропаганда української
справи у Швейцарії та різного роду публікації.
Також наші співвітчизники у Швейцарії відчуваять пекучу потребу в наданні допомоги своїм
співвітчизникам в Україні. Збираять одѐг, взуттѐ, ліки, продукти длѐ немовлѐт тощо. Фінансами допомагаять
у відбудові церков, історичних пам'ѐток тощо. Окремо допомагаять дітѐм з Чорнобильської зони, ѐких
переважно запрошуять на лікуваннѐ до Швейцарії. Крім цього варто згадати акція групи «Допомога
Західній Україні», ѐку очоляю монах отець доктор Роберт Готц, з ініціативи ѐкого в Україну йдуть сотні тисѐч
кілограмів різноманітного товару до різних інституцій, лікарень та будинків длѐ перестарілих.
«Хоч і не чисельна, але ѐскрава постатѐми українська спільнота у Швейцарії живе і твердо стоїть
на позиціѐх твореннѐ та гуртуваннѐ українського національного духу на гостинній швейцарській землі –
зазначив український громадський діѐч Іван Дзяба.
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«УКРАЇНСЬКО-ГРУЗИНСЬКА ДРУЖБА ПЕРЕВІРЕНА ВІКАМИ»
Україну і Грузія з давніх давен юднаю тісна дружба. Між нашими народами ніколи не було
ворожби і ненависті. Ми маюмо подібну історія, пронизану боротьбоя за незалежність. А післѐ
Троѐндової і Помаранчевої револяцій відносини між нашими народами перейшли на нову фазу, стали
більш згуртованими. Сьогодні обидві країни з давньоя культуроя та історіюя стаять зразком молодої
демократії, разом долаять тернистий шлѐх до НАТО. Відомо, що в Грузії проживаю чимало українців.
Попри економічні та політичні негаразди в цій країні, наші співвітчизники тут почуваятьсѐ найкраще з
усіх країн, ѐкі входили до СРСР.
ак свідчить стародавній грузинський літопис, дружба між українським та грузинським народами
зафіксована ще в X-ХІ ст. У зближенні наших народів зіграли політичні, воюнні та релігійні фактори.
Поѐва перших українців у Грузії була в другій половині XVIII ст., коли російська царицѐ Катерина ІІ
зруйнувала Запорізьку Січ. Частина козаків втекла до Грузії. З приюднаннѐм Закавказзѐ до Росії, на
початку ХІХ ст., у Грузії було розташовано багато російських військових частин, у складі ѐких були
українці. Післѐ закінченнѐ військової служби багато з них назавжди залишилисѐ в цій країні. Такі
поселеннѐ були в Гомборі, Білих Клячах, Червоних Колодѐзѐх, Манглісі. Мешканцѐми Грузії також були
офіцери і службовці адміністративних установ.
Скасуваннѐ кріпосного права в царській Росії дало селѐнам можливість вільно переміщатисѐ в
пошуках роботи та вільних земель. У другій половині ХІХ ст. відбулисѐ події, ѐкі привели до поѐви
вільних земельних територій, зокрема в Абхазії, і внаслідок їх заселеннѐ серед багатьох інших з’ѐвилисѐ
українські села.
Важливу роль у поселенні українців відіграли розвиток судноплавства на Чорному морі,
будівництво нових портів, залізниць та курортів. Це дало українцѐм можливість знайти роботу.
Уже в 1887 році у Грузії мешкало приблизно 8,5 тисѐч українців. З них 64 % у містах, а 36 % у
сільській місцевості. Але тут треба зазначити, що приїзд українців до Грузії відбувавсѐ постійно. На
початку ХХ ст. у Тбілісі була створена українська театральна трупа під керівництвом М.Бюлѐювої, ѐка з
1902 по 1913 рр. поставила 45 п’юс. З 1903 по 1913 рр. в Грузії, разом з чоловіком, етнографом К.Квіткоя
жила і творила українська поетеса Лесѐ Українка. Тут вона написала своя «Лісову пісня». З 1880 по 1886
рр. в Тбіліській гімназії навчавсѐ великий історик, громадський діѐч, перший Президент України
Михайло Грушевський. До речі, юдина українська школа в Грузії носить ім’ѐ цього історика.
Грузинські українці з великим захопленнѐм сприйнѐли револяція 1917 року в Росії, сподіваячись
на здійсненнѐ вікової мрії стати вільними і сприѐти створення вільної України та Грузії. На цей час
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(1917 р.) у Грузії проживало приблизно 130 тисѐч українців. Серед них 5 % були селѐни, а решта
робітники промислових центрів (Тбілісі, Батумі, Сухумі), ремісники, торговці, інтелігенціѐ.
У 1917 р. у Тбілісі, де була невелика українська колоніѐ, відбувсѐ Український військовий з’їзд, на
ѐкому було створено Українську військову раду Закавказзѐ (УВРЗ) і Українську раду в м.Тбіліссі. УВРЗ
видавала газету «Вісті», а пізніше «Українські вісті». 23 листопада 1917 р. Українська рада разом з
Комісаріатом Української центральної ради організовуять і проводѐть І-й український з’їзд на Кавказі,
головноя метоя ѐкого було створити Крайову українську раду, ѐка повинна була координувати
діѐльність українських товариств, спілок і партійних організацій. Головоя Ради був обраний П.Куцѐк
(С.Чалий). У січні 1918 р. відбувсѐ ІІ-й український з’їзд, на ѐкому головоя Української ради в Грузії
обрали Григоріѐ Хіменка.
У той час українські спілки і товариства були створені у Батумі та Сухумі. У Тбілісі створили українську
поштово-телеграфну спілку, українську залізничну спілку та Український клуб. В Поті створили українське
товариство. Усі організації, товариства і спілки вели громадську роботу з відродженнѐ української культури,
рідної мови, а також брали активну участь у політичному та громадському житті Грузії. Участь у виборах до
органів місцевої влади, зокрема в Тбіліську та Батумську Думи. В Батумську Думу були обрані українці
Красицький, Махновський, Лозинський, Миколаюнко, Полнитський. До парламенту Грузії у 1919 р був
обраний Олександр Каляжний. Українсько-грузинська дружба перевірена віками.
Попри активну діѐльність українських організацій Грузії, український урѐд у 1919 р. встановляю
відносини з Грузіюя. 5 груднѐ 1918 р. був підписаний міжурѐдовий договір «Про консульства і торгові
відношеннѐ, про мореплавство і транзит». Тоді в Грузії діѐла «Українська надзвичайна дипломатична
місіѐ» на чолі з І.Красковським, ѐкий пізніше став послом України, а військовим аташе – М.Чеховський.
При посольстві було консульство (консул – Л.Леснѐк). В Батумі був віце-консул С.Засѐдько, а в Сухумі
Надзвичайний уповноважений по Абхазії Петренко. Активна діѐльність українських організацій та
дипломатичних представництв України сприѐли демократичним перетвореннѐм у Грузії та Україні,
добросусідським дружнім відносинам.
З 1917 по 1926 рр. спостерігаютьсѐ поверненнѐ українців на Батьківщину, що призвело до зменшеннѐ
їх кількості в Грузії. А з 1926 р. починаютьсѐ новий, більш насичений етап у поселенні українців в Грузії. Тільки
з 1926 по 1939 рр. українське населеннѐ в Грузії збільшилось у 3,2 рази і до кінцѐ цього періоду склало
більше 46 тис. чоловік. Цьому сприѐли високі темпи розвитку промисловості, сільськогосподарського
виробництва, розширеннѐ мережі курортних установ і залученнѐ кваліфікованих спеціалістів з України.
У роки ІІ Світової Війни українці в Грузії отримало поповненнѐ за рахунок евакуйованих членів
сімей військовослужбовців і працяячого персоналу. У післѐвоюнний період проходить інтенсивний
обмін населеннѐм між Україноя та Грузіюя. Будівництво промислових об’юктів, освоюннѐ Колхідської
Долини, будівництво ГЕС та інших об’юктів народного господарства сприѐло притоку українців до Грузії.
Також залишилосѐ багато військовослужбовців.
Згідно перепису станом на 1989 р. у Грузії мешкало 52, 4 тис. українців, що складало 1% від
загального населеннѐ країни. У Тбілісі мешкало 16074 чоловік (1,3% столичного населеннѐ), в Руставі
2688 (1,7% місцевого населеннѐ), в Кутаїсі 2045 (0,9%), в Поті 1705 (3,4%), в Сухумі 4001 (3,4%) і в Батумі
3960 (2,3%).
Розпад колишнього СРСР привів українців до визначеннѐ свого власного вибору у подальшому
житті. Частина з них виїхала на Батьківщину, а більшість залишиласѐ в Грузії. Багато українців були
охочими до об’юднаннѐ і створеннѐ громадської організації. І так 1 липнѐ 1992 р. в актовому залі
Інституту грузинської літератури, за сприѐннѐ ведучого наукового співробітника цього ж інституту
доктора філологічних наук Володимира Чередниченка зібралосѐ 200 українців з різних міст Грузії. Збори
обрали ініціативну групу в складі: Бориса М., Кущука І., Протощака В., Чередниченка В., Шевченка Р.
Групі було доручено розробити статут майбутньої української громадської організації, а також
підготувати і провести 15 липнѐ 1992 р. установчі збори. На цих зборах була створена Асоціаціѐ
українців-мешканців Грузії, затверджено статут і обрані керівні органи Асоціації.
До складу правліннѐ Асоціації були обрані: Борис М., Іванченко А., Кущук І., Лоріѐ В., Лазько В.,
Протощак В., Словак А. Першим керівником Асоціації було обрано Чередниченка В. Пізніше керівниками
Асоціації були О.Вергуленко (1993-1994 рр.), а з травнѐ 1994 року головоя Асоціації було обрано мене.
З перших днів створеннѐ Асоціаціѐ веде тісне співробітництво з Державноя канцелѐріюя Грузії,
Парламентом Грузії, Міністерствами культури, освіти і закордонних справ Грузії, тбіліськоя меріюя,
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

правліннѐм Глдані-Надзаладевського району м. Тбілісі, неурѐдовими і громадськими організаціѐми
національних меншин Грузії, а також з Державним комітетом у справах національностей і міграції,
Міністерствами культури та мистецтв України, Українськоя Всесвітньоя координаційноя Радоя,
Товариством зв’ѐзків з українцѐми за межами України «Україна і світ», посольством України у Грузії.
Асоціаціѐ встановляю і підтримую зв’ѐзки та співробітництво з українськими товариствами США, Канади,
Німеччини, Естонії, Росії, Вірменії, Азербайджану і Узбекистану.
Наша Асоціаціѐ – це культурно-освітнѐ і благодійна громадська організаціѐ, ѐка об’юдную білѐ
трьох тисѐч членів. Всѐ робота проводитьсѐ добровільно, безкоштовно, на ентузіазмі і патріотичних
почуттѐх активістів з числа членів Асоціації. Незважаячи на соціальні економічні труднощі, Асоціаціѐ
намагаютьсѐ надавати посильну допомогу українцѐм у задоволенні культурно-освітніх, інформаційних,
соціальних потреб, а також у відродженні національних культурних традицій і збереженні рідної мови.
З березнѐ 1995 р. створений власними силами і дію до сьогодні культурно-освітній центр (КОЦ)
Асоціації, длѐ ѐкого тбіліськоя меріюя виділено приміщеннѐ і надана допомога в обладнанні. При КОЦ
діять Бібліотека (6 тисѐч книг), яридична консультаціѐ і медичний кабінет, комітет ветеранів війни,
жіноча рада і молодіжний сектор; Хореографічний, вокальний і драматичний гуртки; гуртки вивченнѐ
англійської мови; шаховий гурток; дитѐча художнѐ студіѐ.
Культурно-освітнім центром Асоціації організовуятьсѐ і проводѐтьсѐ урочисті збори, зустрічі,
вечори, присвѐчені державним і народним свѐтам України і Грузії, знаменним датам видатних
українських та грузинських письменників і поетів. Щорічноя традиціюя стало вшановувати пам’ѐть Лесі
Українки, ѐку було започатковано 26 лятого 1996 року з нагоди 125-ї річниці з днѐ народженнѐ поетеси.
У 2006 році в Тбілісі було встановлено пам’ѐтник Л.Українці.
У нас ю чудові українські ансамблі, зокрема хореографічний ансамбль «Червона калина», дитѐчий
вокальний ансамбль «Сонечко», жіночий хоровий ансамбль «Дивограй» та багато інших. Ці ансамблі
переважно були створені на базі дитѐчих гуртків. Вони відомі у Грузії, США, Канаді, Росії, Бельгії та
Німеччині. Учасники багатьох урочистих концертів, фестивалів, конкурсів. Дипломанти фестиваля
«Фольклоріада – 2001» Грузії.
З 1996 року видаюмо українськомовну, кольорову газету «Український вісник». Редактор газети –
пані Валентина Марджанішвілі. а мая своя рубрику «Звичаї – скарб українського народу». Газета
інформую українців Грузії про культурно-мистецькі, літературні, освітні та інші події. Частим гостем
газети ю посольство України у Грузії, а також політики з України.
Асоціаціѐ українців-мешканців Грузії – учасник рѐду організаційних, наукових, культурно-освітніх
заходів. Учасник І-го (1992), ІІ-го (1997), ІІІ-го (2001), ІV-го (2006) Всесвітніх форумів українців у Киюві.
Член Української Всесвітньої координаційної Ради від серпнѐ 1992 р. Член Товариства зв’ѐзків з
українцѐми за межами України «Україна і світ», член Ради представників народів національних меншин
Грузії, член Координаційної Ради українців Грузії.
Асоціаціѐ ю учасником різних багатосторонніх зустрічей з провідними політиками України та
Грузії. Учасник важливих і вирішальних семінарів, зокрема національних меншин у Грузії. Проводимо
вечори пам’ѐті жертв Голодомору, приурочені 70-й річниці ціюї трагедії. Щороку організовуюмо річниця
з днѐ народженнѐ Тараса Шевченка. Асоціаціѐ-ініціатор відкриттѐ у Тбілісі української школи.
За ініціативоя Асоціації і при підтримці міністерства культури Грузії, спілки художників Грузії,
Музея історії Грузії уперше в історії української діаспори в Грузії була проведена і організована виставка
художників і народних умільців з числа осіб українського походженнѐ: Леоніда Сімейка, Лариси
Федоренко, Яріѐ Москальцѐ та ін.

Лідіѐ ЖОВНІРЕНКО
Донецький інститут соціальної освіти

ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
ЗА КОРДОНОМ: ВЧОРА, СЬОГОДНІ І ЗАВТРА
Проблема національної ідентичності набула актуальності та певного загостреннѐ в останні
десѐтиліттѐ через активізація міграційних процесів і посиленнѐ релігійно-культурного протистоѐннѐ між
регіонами, народами, етносами, а сьогодні набула нової ѐкості та іншого рівнѐ складності. Актуальність
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проблеми длѐ України посиляютьсѐ великоя кількістя українців та осіб українського походженнѐ, ѐкі
мешкаять поза її межами (за повідомленнѐми різних дослідників, від 10 до 20 млн., тобто в
середньому понад 30% населеннѐ України) та спроможні і в подальшому виконувати історичну місія у
розбудові демократичної України в нових умовах.
Українську діаспору прийнѐто поділѐти на західну та східну. Перші масові переселеннѐ українців
на захід ( перша хвилѐ) відбулисѐ в кінці ХІХ – на початку ХХ століттѐ і були викликані економічними
причинами. Від’їжджали в основному селѐни у пошуках вільних земель. Дві хвилі переселень ХХ
століттѐ формувалисѐ вже з політичних мотивів. Внаслідок поразки національно-визвольної боротьби
1917-1920 рр. та боротьби за державність України під час Другої світової війни багато активних
учасників змушені були покинути Батьківщину, серед них було багато українських політичних діѐчів,
вчених, письменників, представників культури та ін. Виїзд із території вже незалежної країни найбільш
професійних, освічених і молодих українців, серед ѐких 70% – чоловіки, спричинений передусім
соціально-економічними чинниками.
Східна діаспора твориласѐ інакше і маю інші ознаки. Її формуваннѐ здійснявалосѐ також
декількома хвилѐми: першоя – у ХVІ – ХVІІ століттѐх за умов установленнѐ польсько-литовського
пануваннѐ на південних територіѐх колишньої Київської Русі; другоя – на початку ХVІІІ століттѐ за часів
петровського правліннѐ і пов’ѐзано із заснуваннѐм С.-Петербургу та активним освоюннѐм північних
територій; третѐ – ініційована Катериноя ІІ у зв’ѐзку з ліквідаціюя Запорізької Січі та козацьким
переселеннѐм на Кубань і Приазов’ѐ; четвертоя – під час столипінських реформ, коли велика кількість
селѐн вирушила на освоюннѐ нових земель у Сибір, і п’ѐтоя – це здебільшого примусові міграції
українців на схід у різні республіки Радѐнського Соязу. На сучасному етапі спостерігаютьсѐ повільний
процес міграції населеннѐ східних областей України в західні регіони Російської Федерації, ѐкий носить
економічний і тимчасовий характер.
Виникаю нагальна потреба в підвищенні національної свідомості таких українців та активному
використанні їх ѐк внутрішнього фактору зовнішньої політики країн проживаннѐ стосовно України.
Попри існуваннѐ розбіжностей між материнськими і зарубіжними українцѐми (переважно
світоглѐдними), відсутність монолітності української діаспори, навіть у одній країні, духовний і так
званий «лінгвоцид» у деѐких країнах, «щепленнѐ» діаспори порубіжжѐ від формуваннѐ національної
ідентичності і т. ін., українська діаспора впродовж понад столітньої історії існуваннѐ всілѐко намагаласѐ
зберегти своя мову, звичаї, традиції, релігія, історичну спадщину, культуру, літературу. Особливо
вагомих успіхів досѐгла міжвоюнна та повоюнна діаспори, використовуячи всі можливості в країнах
проживаннѐ.
В останню десѐтиріччѐ спостерігаюмо деѐкі трансформаційні процеси, пов’ѐзані в основному з
прискореноя асимілѐціюя. Стимуляячими її факторами ю: по-перше – втрата основної місії української
діаспори-борцѐ за державність, незалежність, гідне місце України; по-друге – розчаруваннѐ західної
діаспори сучасними українськими реаліѐми в економіці, політиці; по-третю – «природна асимілѐціѐ» ѐк
наслідок міжетнічних та міжнаціональних шлябів і зміни поколінь, попри те, що спостерігаютьсѐ певна
закономірність: «що син бажаю забути, то внук хоче зберегти у пам'ѐті» (але найбільше – лише внук, а
далі цѐ пам'ѐть послабляютьсѐ і, можливо, у більшості наступаю незворотна амнезіѐ).
Маю право на існуваннѐ й інше, більш оптимістичне, трактуваннѐ цього ѐвища Н. Гумницькоя:
перші три хвилі української еміграції практично виконали своя історичну місія: підготували підґрунтѐ
длѐ створеннѐ незалежної України, залишили потужні доробки в різних галузѐх, ѐкі увійшли в
загальнолядську, в т.ч. і українську скарбниця, в подальшому за нових історичних умов перед
діаспороя постануть інші завданнѐ, серед ѐких одним із найважливіших маю бути збереженнѐ
національної ідентичності.
Але ѐк максимально використати можливості розпорошених по всьому світу українців і поюднати
їхні зусиллѐ з отакими громадѐнами України? Запросити всіх етнічних українців, на кшталт керівництву
Казахстану чи Ізраїля, повернутисѐ на своя історичну Батьківщину? Сьогодні Україна не маю такої
можливості. Та й у майбутньому це малоймовірно. Тому привабливоя уѐвлѐютьсѐ ідеѐ Н. Гумницької
щодо формуваннѐ структурованого глобального українського простору (ГУП) з центром в Україні, ѐкий
би став гарантом національної ідентичності українців, провідником українських інтересів,
використовуячи всі чинники впливу (політичний, економічний, соціальний, культурний, інформаційний
і т. ін.). Поюднати всі складові ГУП, на поглѐд відомого вченого В.Білецького, може юдина над-ідеѐ, ѐку
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треба разом віднайти, сформулявати і реалізувати. Такоя над-ідеюя може стати входженнѐ України до
групи світових країн-лідерів, а нової політичної нації – до групи націй-лідерів. Наступним кроком,
вважаю шановний В.Білецький, буде розробка стратегії і тактики реалізації обраної над-ідеї. Виходѐчи із
певних особливостей України, менталітету, традицій українського народу та сучасного стану справ,
автор пропоную зосередити зусиллѐ на декількох домінантних «галузѐх прориву» – аграрній, космічній,
інформаційній, освітній ( насамперед гуманітарних і фундаментальних науках), а нова генераціѐ західної
діаспори, враховуячи її прагматизм і меншу пов’ѐзаність із Україноя, може проѐвити себе в бізнесових
галузѐх – туризмі, торгівлі з Україноя і в першу чергу в нових галузѐх ХХІ століттѐ – інформаційних і
комп’ятерних технологіѐх.
Але хто буде віднаходити, формулявати і реалізувати юдину над-ідея, стратегія і тактику та ѐкий
механізм здійсненнѐ цього процесу? Пропозиціѐ Д.Павличка щодо обраннѐ до парламенту по одному
представнику від членів Світового Конгресу Українців одностайно підтримана Конгресом Української
діаспори. Розраховувати на діаспору можна, але основним творцем, акумулѐтором і провідником ідеї
маю бути центр ГУП – Україна. Тож серед комплексу невідкладних соціальних, економічних і духовних
проблем найважливішоя ю проблема формуваннѐ повноцінної нації, а в ній – національної еліти,
«мозку нації». Але дісталасѐ у спадщину «еліта» зламаноя духовно, позбавленоя національних
коренів, ѐка приймала участь в українському «лінгвоциді», а в післѐрадѐнський період у ѐкості
передвиборчого гасла щоразу пропоную білінгвізм, а з ним фактично – поверненнѐ до імперії і т. ін.
Тож нам необхідна національна еліта, ѐкій не байдужа долѐ України та ѐка віддасть свій розум,
серце і разом з елітоя діаспори візьме на себе відповідальність за наше спільне майбутню. Отже, нам
потрібна ідеѐ, ѐка об’юднаю українців всього ГУП, стратегіѐ і тактика, національна еліта і співпрацѐ усіх
співвітчизників, минулого, сьогоденнѐ і майбутнього. Ось тільки не залишаю один сумнів: чи доживемо
ми до того світлого майбутнього, враховуячи демографічну ситуація в країні та неухильну тенденція до
зменшеннѐ нації (смертність, народжуваність, тривалість життѐ та ін.)? Та чи не варто спершу
реалізувати ідея-мінімум – фізичного збереженнѐ і духовного відродженнѐ нації, адже у протилежному
випадку перспектива реалізації ідеї-максимуму буде вельми сумнівноя.

Ганна КАПУСТЯН
Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М. Остроградського, Україна

«ПАМ`ЯТЬ 33-ГО КЛИЧЕ МОЛОДИХ» (НАУКОВО-ПОШУКОВИЙ ПРОЕКТ СТУДЕНТІВ
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. МИХАЙЛА
ОСТРОГРАДСЬКОГО)
1933-й рік – мов роз’ѐтрена рана на тілі України. Кому пощастило вижити, до кінцѐ своїх днів буде
визначати 1932-1933 рік ѐк найбільш важкий рубіж у своюму житті.
Представники багатьох студентських поколінь Кременчуцького державного політехнічного
університету ім. Михайла Остроградського записували болісні акти трагедії голодомору 1932-1933 рр.
на українській землі, ѐку оповідали свідки. Географіѐ відтворених голодомором подій 1932-1933 рр.
стосуютьсѐ переважно Полтавщини (ѐка тоді входила до складу Харківської губернії), Кіровоградщини,
теперішньої Черкащини, сучасної Харківщини. Це ті прилеглі до Кременчука території, звідки родом
студенти університету. Зустрічаятьсѐ також свідченнѐ з Вінниччини, Дніпропетровщини, Житомирщини,
Київщини, Одещини, Сумщини, Херсонщини, Чернігівщини.
Опитуваннѐ проводилось ѐк за спеціально розробленими запитальниками, так і відтворявалось у
довільному розповідному форматі. Стиль і мову викладу свідком подій залишено без змін.
У викладі-свідченні – прізвище, ім’ѐ та по батькові свідків, рік народженнѐ, місце, де
переживалисѐ ними події голодомору. Подано також списки замучених голодомором в окремих селах.
Підготовлений збірник спогадів свідків, передаячи біль і стражданнѐ лядської душі, покликаний
допомогти у пізнанні правди, особливостей функціонуваннѐ командно-репресивної системи управліннѐ
українським селом, що почала складатисѐ з кінцѐ 1920-х років.
Розкрито динаміку геноцидної концепції голодомору 1932-1933 рр. в українському селі: пізня
осінь 1932 – літо 1933 рр. вустами очевидців цієї трагедії. На відміну від свідчень очевидців, ѐкі
ґрунтуятьсѐ на спогадах, закарбованих у дитѐчій пам’ѐті свідків (а длѐ дитѐчого віку нехарактерно
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аналітично мислити) даний збірник складаютьсѐ переважно зі спогадів-свідчень, зібраних у кінці 1980-х
– на початку 1990-х у тих лядей, ѐкі за віком осмислено підходили до ціюї трагедії.
Вступ збірника містить докладну характеристику історика-професіонала, де проаналізовано
наростаячу динаміку репресивних заходів радѐнського політичного режиму стосовно українського села
і відбиток їх у пам’ѐті свідків із голодоморного українського повсѐкденнѐ (1932-1933 рр.).
Важливоя характеристикоя даного збірника ю комплексна картина спогадів очевидців,
дослідженнѐ ѐких іляструю трагедійну концепція геноциду голодом в українському селі, основу ѐкої
складав національний чинник.
Другу частину виданнѐ – «Слово історика»– складаять наукові дослідженнѐ Г.Т. Капустѐн за
останні п’ѐтнадцѐть років, присвѐчені темі голоду-геноциду 1932-33 рр.
Документи усної історії збірника розкриваять причини, картину, масштаб, характер, особливості,
наслідки трагедії планетарного масштабу голоду-геноциду 1932-1933 рр. в Україні. Свідченнѐ-спогади
підкресляять важливість визнаннѐ голодомору 1932-1933 рр. в Україні геноцидом не тільки в
українському вимірі, але й длѐ всього світового цивілізованого простору. Адже цѐ проблема
безпосередньо торкаютьсѐ стану справ із дотриманнѐм прав лядини в усьому світі, міцності засад
громадѐнського суспільства і правової держави.
Через різні обставини цѐ збірка документів усної історії змогла побачити світ лиш 2008 року.
Страх
Ляди, ѐкі вижили в голодоморному пеклі 1932-1933 рр. несуть значиму місія – вони ю свідками
злочину радѐнської держави проти українського народу. Саме вони і їх сучасники повноя міроя
відчули на собі «особливості» функціонуваннѐ «сталінської системи» народовладдѐ спрѐмовану на
нищеннѐ народу. Радѐнська модель тоталітарної держави у формі сталінізму майстерно оброблѐла
суспільну свідомість. Ідеологічне насиллѐ над особистістя викликало парадоксальний проѐв співчуттѐ
тирану, тоді ѐк такі дії кваліфікували державним злочином. Тунік Одарка 1912 р.н. із с. Михайлове
Котелевського району Полтавської області висловила з цього приводу свої враженнѐ: «Ми тоді дуже
вірили в Сталіна, думали, що він не знаю про наше тѐжке становище. Одного разу хотіли навіть
попросити сільську вчительку, щоб склала нам листа длѐ Сталіна, але сил у нас вже не було. Думали
лише про те, де взѐти поїсти» *Документ № 256].
Ідзинський А.І., 1915 р.н., м. Кременчук, Полтавська область: «…ми вірили у світле майбутню, бо
нам втлумачували, що це труднощі росту і тому вони тимчасові» *Документ № 289+.
Доноси
Перебуваннѐ суспільства у стані постійного страху (за себе, за своїх рідних, за уѐвне благополуччѐ)
характерне длѐ тоталітарних режимів. Одна із важливих складових у підтриманні суспільної свідомості у
стані страху – доносництво. Система політичного контроля в СРСР розповсяджувала свої щупальці на
всі сфери соціально-економічного і приватного життѐ, а її функціонуваннѐ законодавчо підтримувалосѐ.
Так, 3 липнѐ 1929 р. спільна постанова ВУЦВКу і РНК УРСР «Про заходи щодо розкуркуленнѐ селѐн»,
стимулявала ініціативу знизу щодо розкуркуляваннѐ односельців шлѐхом заохоченнѐ у розмірі 25% від
«уторгованих за продане з торгів майно» [1, с. 101-102].
Ляди боѐлисѐ. Боѐлисѐ тому, що знали, «крамольне» і боѐлисѐ, що не повідомили про це
відповідні інстанції. Муха Маріѐ Іванівна, 1920 р.н., Полтавська область: «У нас була закопана картоплѐ і
морква білѐ садка, але один раз сусід дізнавсѐ про це і розповів бригаді. Так бригада прийшла і
забрала» *Документ № 241].
Причини
У важких народних сповідѐх визначаютьсѐ причина голодомору *Документи № 23, 67, 72, 76, 88,
89, 90, 94, 99, 104, 125, 137, 138, 145, 150, 164, 174, 177, 178, 193, 206, 212, 250, 238, 239, 266, 285, 287 та
ін.+. Із відстані пережитого линуть роздуми. Пазинич Іван Петрович, 1911 р.н., м. Миргород, Полтавщина
порівняю зміст різновекторної національної політики більшовиків щодо українців, спрѐмовану на їх
знищеннѐ: «На моя думку, головноя причиноя голоду 1933 року була антинародна політика щодо
українців, ѐку тоді проводили більшовики. З цим фактом мені довелосѐ зустрітисѐ самому, але пізніше,
під час війни. Мого брата і товариша було вбито в перші дні війни, коли їх, роту українців, слабо
озброюних, кинули на фашистські танки» *Документ № 139+.
Кравцова Тетѐна Олександрівна, 1918 р.н., с. Ламане, Глобинський район, Полтавська область:
«Голод був організований спеціально. Під керівництвом Сталіна, ѐкий хотів стерти з лицѐ землі
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трудолябивий український народ, комуністи забирали у лядей хліб і різні продукти. У той час були
«буксири». Ці ляди були дуже жорстокі і виконували приказні роботи. Вони ходили по хатах і забирали
в лядей все що було, до останньої крихітки хліба» *Документ № 90+.
Назаренко Маріѐ Пелагеїна, 1923 р.н., с. Велика Багачка, Глобинський район, Полтавська область:
«Головна причина – Сталіну потрібен був хліб длѐ підтримки стосунків з Ювропоя» *Документ № 242].
Так, ще 25 січнѐ 1929 року Сталін у листі до своїх соратників визнав факт продовольчих труднощів
на Україні і Північному Кавказі. Однак з точки зору Сталіна і мови не могло бути про імпорт хліба з-за
кордону длѐ полегшеннѐ продовольчого становища в Україні: «Ми не можемо ввозити хліб оскільки
валяти мало. Ми все одно не ввозили б хліб, навіть при наѐвності валяти. Так ѐк це підриваю наш кредит за
кордоном і поглибляю труднощі нашого міжнародного становища. Тому потрібно обійтись без ввезеннѐ
хліба чого б це не коштувало. А здійснити це неможливо без посиленнѐ заготівель» *2, арк. 39+.
Розкуркуленнѐ
Радѐнський політичний режим нав’ѐзував новий соціальний лад згори, з його надуманими
цінностѐми: нищиласѐ і зневажаласѐ приватна власність, нажите добро тѐжкоя працея, знаннѐми,
вміннѐми, таврувасѐ господар, лядина, ѐка відстоявала власну позиція; у ціні ставали апологети
нового режиму: підлабузники, хабарники, ледарі-крадії, ѐкі вчасно фанфаронили радѐнському
керівництву, у існуванні ѐких зацікавлена була радѐнська влада і ѐка їх, соціальну власну опору (КНС,
активістів, тощо), директивно підтримувала. У народній же пам’ѐті в ціні залишавсѐ у пошані хлібороб,
трудар, господар. Спогади свідків про доля заможних селѐн, переповнені парадоксальністя буттѐ:
трударі, ѐкі годували себе, своя родину, постачали хліб державі – в одну мить, волея нікчемного
нероби-активіста, перетворявались у жебраків, помирали з голоду, а то і позбавлѐлись життѐ
*Документи № 134, 138, 144, 147, 152, 157, 162, 163, 179, 237, 239, 274+.
Гончар Ганна Костѐнтинівна, 1916 р.н., с. Заруддѐ, Полтавщина, пригадую ѐк у 1930 р. із села
виселѐли куркулів. Сама природа противилась: «Пізнѐ осінь, холодно, ніч, вітер неймовірний, собаки
гавкаять і виять, крики у садибах цих нещасних лядей, діти кричать, жінки голосѐть» *Документ № 7 +.
А коли їх відправили зі станції Потоки у виселку, то вони напишуть своїм односельчанам із Свердловської
області: «Тут тільки небо і землѐ» (свідок Маклаков Олександр Йосипович) *Документ № 8 +.
Були в цих страдницьких історіѐх надзвичайно зворушливо-драматичні епізоди. Це було у моюму
рідному селі Заруддѐ. Старого Федора Моргуна, заможного селѐнина, виселили на Урал у 1930 р. Він не
скоривсѐ долі, вирішив будь-що повернутисѐ додому. Два роки він йшов додому. Пізньої осені, 1932
року повернувсѐ у село, прийшов до своюї дочки і в цей же вечір помер!!! ака то сила рідної домівки!
Вона тримала цього страдницького чоловіка. Повернутись і померти вдома…*Документ № 8 +.
Технологіѐ геноциду
Пізнѐ осінь 1932 року длѐ українського народу стала відліком неймовірно жорстокого
повсѐкденнѐ: кому до рѐтівного житнього хлібу урожая 1933-го року, кому до миті останнього
страдницького подиху.
Постанова Політбяро ЦК КП(б)У від 18 листопада 1932 року «Про заходи до посиленнѐ
хлібозаготівель» і постанова бяро Північно-Кавказького Крайкому ВКП(б) «Про хід хлібозаготівель і
посіву по районам Кубані» від 4 листопада 1932 р. розкриваять суть національного виміру у
формуванні геноцидної концепції 1932-1933 рр. длѐ українців. На Україні, ѐк і на Кубані, мешкали
переважно українці. ак українські так і кубанські постанови ініціявали застосуваннѐ натуральних
штрафів, організація економічної обструкції, занесеннѐ українських сіл і кубанських районів на «чорні
дошки», запровадженнѐ подвірних обходів, створеннѐ бригад із числа колгоспних активістів щодо
сприѐннѐ повному виконання плану хлібоздачі *3, с. 522-524; с.541-547].
Народна пам’ѐть закарбувала цей рубіж. Лободяк Лідіѐ Олександрівна, 1924 р.н., Полтавщина:
«Урожай 1932 року був середній, не більше і не менше, ніж в попередні роки. У селі було багато
балачок про вилученнѐ хліба. На зборах, де зібрали все село, повідомили про хлібоздачу. Були
організовані загони активістів по збору хліба. Забирали не тільки хліб, а й картопля, інші харчі»
*Документ № 232+. Помазан Надіѐ Петрівна, 1912 р.н., Полтавщина: «Врожай у тому році (1932–Г.К.) був
непоганий. Колгосп повністя виконав план хлібозаготівлі. Але потім ще декілька раз приїздили з району
і забирали зерно. До пізньої осені ми вже залишилисѐ без хліба» *Документт № 260].
Технологіѐ голодомору в українському селі базувалась на подвірних обходах (чого не було
впроваджено в російських «деревнѐх»). Так, уродженка с. Кологріївки Луненського району Пензенської
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губернії (Росіѐ), Антчак Раїса Миколаївна, 1927 р.н., ѐка зараз мешкаю по вул. Ткаченка, 34 у
м. Кременчук Полтавської області, пригадую: «В нашей деревне в 1932-33 гг. не забирали
продовольственные запасы и не проводились обыски в крестьѐнских усадьбах. Да и что было у нас
забирать? Жили впроголодь, но еды хватало, чтобы не умереть с голоду. Во времѐ голода 1932-33 гг. в
нашей семье (шестеро дітей і двою батьків – Г.К.) никто не умер» *Документ № 311+.
Обструкціѐ
Красномовним доказом планомірного нищеннѐ українського селѐнства ю свідченнѐ щодо
перешкоджаннѐ органами влади, міліції, ОДПУ намагань лядей вирватисѐ з голодного пекла, здобути
хліб собі і своїм рідним *Документи № 71, 72, 117, 133, 149, 260, 312+. Корноценко Анастасіѐ Гнатівна,
1920 р.н., с. Крива Руда, Семенівський район, Полтавська область: «Ляди, ѐкі мали полотно, вишивали
рушники, сорочки і ходили мінѐти їх на харчі у Іванівку. Дехто навіть їздив в інші області. Та це було
небезпечно, бо у Гребінці, Ромодані на вокзалах стоѐли спеціальні загони, ѐкі стежили за тим, щоб хто
не вивозив такі речі. Часто ці речі відбирали, залишаячи лядину помирати голодноя смертя»
*Документ № 133+.
«Буксири»
Чорнову роботу виконували сільські «активісти», «буксири», очолявали їх представники місцевих
органів влади, представники радѐнських партійних органів з району, також керівництво різноманітних
структур ОДПУ, різного рівнѐ уповноважені. Дії цих так званих нових «соціоутворень», спрѐмовані на
«викачку», «реквізиція» хліба (ці терміни найбільш було чути у тогочасному українському селі),
супроводжувалисѐ жахливими репресіѐми. Радѐнська влада в кінці 1920-х років, розв’ѐзавши атеїстичну
кампанія, розправлѐячись зі свѐщениками, знищуячи церкви, значно підірвала засади христиѐнської
моралі, ѐка мала надзвичайний вплив на загальний духовний і моральний стан у суспільстві. Насильно
нав’ѐзувавсѐ новий тип відносин і взаюмин. Нові радѐнсько-більшовицькі соціальні цінності, натомість
загальнолядських, в конкретній кампанії по примусовій «викачці» хліба у селѐн – призвели до народної
трагедії.
Куркач Галина Микитівна, 1912 р.н., Куркач Федір Аркадійович, 1905 р.н., Житомирська область:
«Хлібозаготівлі восени 1932 р. були початком страшних часів» *Документ № 88+.
Черевань алосовета Микитівна, 1915 р.н., х. Черевані, Глобинський район, Полтавська область:
«Ходили по селу «буксири» з піками, протикали поли. Забирали все, що бачили їстівне. Бабусѐ засушила
кабак, розіслала його і накрила ковдроя. Вони його найшли, забрали, а потім вийшли на подвір’ѐ й
викинули в грѐзь» *Документ № 198+.
Хлібозаготовлі супроводжувалисѐ жорстокими знущаннѐми. Перепилицѐ Роман Степанович, 1914
р.н., с. Ганівка, Козельщинський район, Полтавська область: «Декілька сімей, зокрема й моя, заганѐли
взимку в одну велику хату. Відпускали лише навесні у свої двори, де не було чого їсти» *Документ
№ 74+.
Семенець Лядмила Сидорівна, 1924 р.н., с. Оріхове Солонѐнського району Дніпропетровська
область: «Почалась зима. «Ударники» ходѐть по хатах. Ляди здали хліб. «Ударники» добавлѐять: ще
вивозь, ще… А селом їде червона валка з багатьох підвод, попереду червоний прапор і на червоному
«Долой куркулѐ!» Хліб державі» *Документ № 99].
Жорстокості, цинізму, нелядству з боку активістів не було кінцѐ і края в голодоморному
українському селі. Пухлих, немічних лядей, ѐкі одніюя ногоя стоѐли у домовині, «відстрілявали», мов
звірів – взимку, коли ляди виходили на поле у пошуках мерзлої картоплини, навесні і влітку, коли
з’ѐвились колоски на житі. Невже цих масових жахливих випадків замало щодо доказів
цілеспрѐмованого нищеннѐ українського селѐнства?! Але: почую той, хто хоче почути, побачить той, хто
хоче побачити!
Склѐниченко Григорій Іванович, 1920 р.н., с. Могутню Кіровоградської області: «Мого
шістнадцѐтирічного дѐдька Митя Склѐниченка, пухлого від голоду застали на колосках і засудили на 5
років тярми. Із тих років він так і не повернувсѐ» *Документ № 159+.
Подорожнѐ Ольга Михайлівна, 1906 р.н., Полтавська область: «Коли забирали свиней у лядей, то
організовували такі невеликі колгоспи. Уже пухлих дітей ловили, і вкидали у загін до кнура. Голова
колгоспу аруха Малько зловив малого хлопцѐ, вимореного голодом і вкинув до кнура, де той хлопцѐ
розірвав на шматок, прізвище того хлопцѐ Винокур… За те, що зробив Малько, його не наказали»
*Документ № 147].
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Подвірні обходи
Подвірні обходи тривали з пізньої осені 1932 року, зиму, початок весни 1933 року. Велімовський
Броніслав Степанович, 1911 р.н. Іванківський район, Київська область: «У березні 1933 року востанню у
нашій місцевості ходили бригади по «викачування зерна» *Документ № 172+. Корноценко Анастасіѐ
Гнатівна, 1920 р.н., с. Крива Руда, Семенівський район, Полтавська область: «Грабіжники-активісти по
декілька раз проходили в село, «витрушуячи» з односельців все, що можна було використати на харч.
Навіть шкірѐні речі забирали, щоб їх не варили і не їли» *Документ № 133+.
Совість
Той трагічний час не викорінив остаточно у лядей моральних основ. Знаходились і голови
колгоспів, ѐкі з великими зусиллѐми і небезпекоя длѐ себе забезпечували громадське харчуваннѐ, і
совісні «активісти», ѐких змушували ними ставати, і просто милосердні односельчани, котрі гуртом
допомагали наскільки було сил ближньому.
Сухинський Никифор Петрович, 1911 р.н., с. Загривово, Куп’ѐнський район, Харківська область: «а
полишив університет і влаштувавсѐ учителем у Загривівській школі. Бухгалтер місцевого колгоспу і ще
один чоловік сказали, що ляди на трудодень одержали дуже мало, не вистачить на прохарчуваннѐ. На
другий день у нашій школі виїзний суд засудив кожного на 6 років далеких таборів. А мене загнали в
комісія хліб викачувати. Ось зайшли в першу хату, де жила бідна жінка з двома маленькими дітьми. В
неї знайшли кілограм проса на печі, а ніде вже не було ні зернини. Післѐ цього не пішов ѐ більше
нікуди» *Документ № 182].
Карпусь Іван Григорович, 1915 р.н., с. Галаганівка, Глобинський район, Полтавська область:
«Батько, мати, старший брат і ѐ працявали у колгоспі. У нас був хороший голова колгоспу, до осені ми
заробили трохи хліба. Але голову колгоспу забрали, сказали за бандитизм, що він був ворогом народу.
Восени по селу почали забирати хліб» *Документ № 181].
Руками сільських активістів радѐнський тоталітарний режим чинив злодійську місія над власним
народом. Однак, стати чи не стати ним, тим активістом, «буксиром», багато в чому залежало від моралі
самої лядини.
Вижити
У переважної більшості опитаних свідків у спогадах фіксуютьсѐ спосіб виживаннѐ, «голодоморне
меня», статистика смертей. Ті, у кого ще сили були і був домашній скарб, вирушали у небезпечну
подорож за харчами до Москви, Харкова, Білорусії, у картоплѐні райони (Суми, Ромни) та до Криму»
*Документи № 67, 87, 88, 89, 97, 100, 133, 135, 152, 172, 184, 219, 260, 281+.
Торгсін
Ще одним засобом щодо реквізиції коштовностей ставали «Торгсіни» («торговлѐ с
иностранцами» – Г.К.). Там було вдосталь хліба, масла, ласощів. Зморені голодом ляди віддавали
сімейні реліквії, коштовності, щоб врѐтувати себе і рідних *Документи № 80, 119, 139, 215, 255, 264+.
Гриценко Митрофан, 1927 р.н., с. Мусіївка Полтавщина: «Були у матері дукати – віднесла в Зіньків
в торгсін» *Документ № 215+. Плазотний Василь Савович, 1904 р.н. с. Сметанівка, Кіровоградська
область: «…в село приїжджали на підводі і вилучали у селѐн цінні речі з золота, срібла, також одежу –
все це можна було обмінѐти на невеличкий шматочок хліба» *Документ № 255+. Осташко Пилип
Сидорович, 1916 р.н. с. Градизьк, Полтавщина: «ак почали вже дуже голодувати, то мати понесла
золото та срібло у торгсіни, де їх мінѐли на харчі: крупу, зерно. Важко було, то ж ми попродали усі
ланцяжки, кільцѐ» *Документ № 264+.
Жорна
Жорна, млинки, ступи – це нехитрі пристосуваннѐ длѐ подрібненнѐ твердої маси, ѐку селѐни у
голодоморні дні використовували у харчі. Длѐ офіційної радѐнської влади то була страшенна зброѐ в оселѐх
селѐн, адже вона залишала мізерний шанс длѐ виживаннѐ. Ці пристосуваннѐ підлѐгали вилучення.
Савченко Михайло Васильович, 1903 р.н., с. Лятеньки, Гадѐцький район, Полтавська область:
«Бригади «буксирів» пішли по дворах… Млинки, жорна, ступи били» *Документ № 259+.
Книщенко Федір Олексійович, 1921 р.н., с. Ісківці, Лохвицький район, Полтавська область:
«Батько зробив невеликі жорна, щоб можна було змолотити сухий цвіт акації, молоде листѐ липи і
отримувати борошно длѐ харчуваннѐ. Про ці жорна дізнавсѐ голова Степуцької сільради, колишній
комунар із Свиридівки Веклич. Примчав на коні, знайшов жорна, розламав їх. Ляті його не було меж...,
а мати опухла від голоду і вже помирала» *Документ № 29+.
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Харчі голодоморні
Серед зібраних вражень лядей, що пройшли голодоморне пекло 1933-го помітно часто
залишалисѐ спогади про те, що вони вживали в харчі, щоб фізично вижити *Документи № 17, 18, 20, 23+.
Бондар Ольга Іванівна, 1918 р.н., с. Млинок, Онуфріївський район, Кіровоградська область:
«Місѐців два ми ще мали що їсти, а далі продукти вийшли (з початку зими – Г. К.)… а, мама і ще деѐкі
сусіди ходили в поле, перетрѐсали солому у скиртах, шукали зернѐтка з жита, пшениці, гороху. Все це,
що витрѐсали з соломи, перевіяюмо на вітру і несемо додому. Мама товкла у ступі, просівала на сито,
добавлѐла листѐ лободи, або сушеного цвіту білої акації, потертої на муку. Пекла нам такі лепеники і
давала по одному, також варила суп із лободи. От на перше блядо був суп із лободи, а на друге
лепеники. І ми раді були получити ця їду. Також мама пекла оладки з жолудів, козельців, дубової кори.
Коли не було цього – то нам доводилосѐ їсти їжаків, вужів, навіть жаб, не кажучи вже про дохлих коней
чи корів…Ми тоді не думали ні про ѐкі ласощі, а тільки щоб наїстисѐ вдосталь хліба і супу» *Документ № 17+.
Длѐ всіх, хто дожив до літа, тимчасовим порѐтунком ставало жито. Жито найраніше за інших
зернових культур дозрівало. У той час в Україні озиме жито було надзвичайно популѐрноя культуроя.
Його засіѐли восени 1932 року напередодні зловісної постанови про натуральні штрафи, ѐка
впроваджувала длѐ України і Кубані подвірні обходи.
Посіви жита ретельно охоронѐлисѐ. Знаячи це, ляди йшли, за їх висловами, «пастисѐ»,
розуміячи, що за це могло послідувати жорстоке покараннѐ від злого сторожа, «об’їждчика»,
сільського активіста тощо.
Мазур Маріѐ Іванівна, 1918 р.н., с. Піщане, Кременчуцький район, Полтавська область: «ак жито
почало дозрівати, ми почали його рвати і «паслисѐ» *Документ № 136+.
Житній обмолот длѐ колгоспників був першим, з ѐкого вони отримували післѐголодоморний
пайок, з ѐкого випікали обмарений, оплаканий хліб.
Плазотний Василь Савович, 1904 р.н. с. Сметанівка Кіровоградської області: «Лише з урожая 1933
року колгоспники отримали по півпуда борошна» *Документ № 254+.
У хатах запахло хлібом. Спечений хліб витѐгали з печі, клали на лаву, обливаячи рѐсними
сльозами. Моѐ бабусѐ (мамина мама) – Гончар Орина Омелѐнівна, 1888 року народженнѐ розповідала
мені про те, що у колгоспі їм видали 8 кг житнього борошна. Спечений із жита хліб у її хаті викликав у
неї природні лядські почуттѐ. Бабусѐ, ѐка втратила трьох дочок – Галя, Ліду, Маруся і чоловіка Антона
Антоновича вперше відчула ціну родинної втрати. У неї вперше післѐ пережитого, з’ѐвилисѐ сльози. У
селі ляди почали оплакувати своїх рідних * Документ № 1+.
Корівка-годувальницѐ
Пощастило тому, хто мав корову, кому вдалось її зберегти, у кого її не реквізували чи не вкрали.
Задлѐ того, щоб прогодувати корову, розкривали солом’ѐний дах, корову переховували у житловому
приміщенні *Документи № 177, 184, 194, 197, 206, 228, 229, 235, 237, 272, 278+.
Опір
Починаячи з кінцѐ 1927 року, вимучене примусовими хлібозаготівлѐми, голодне село у період
голодомору (кінець осені 1932 року – літо 1933 року) не змогло дати належну відповідь добре
зорганізованій державній машині, ѐка застосовувала терор голодом проти мирних українських лядей.
Однак траплѐлосѐ, за свідченнѐми очевидців, непокірні, вольові ляди, ѐкі виступали проти
несправедливості, захищали власні права і своїх рідних на життѐ, навіть розуміячи безнадійність
власного вчинку *Документи № 47, 71, 113, 117, 156, 159, 262, 273+.
Тѐжка зима
На запитаннѐ «акий період голоду був найтѐжчим?», хто вижив у голодоморі називали зиму 1933
року *Документи № 67, 99, 109, 110, 128, 132, 167, 188, 190, 202, 211, 212, 224, 226, 227 тощо+: весну
1933 року *Документи № 104, 105, 129, 136, 137 і ін.+.
Дитѐчі долі. Патронат
Особливого поневірѐннѐ у голодних стражданнѐх зазнавали діти і ляди похилого віку. Вони
першими і помирали *Документ № 232+. У дорослих було сил більше і досвіду, щоб знайти їстівні
припаси. Діти, особливо маленькі, потребували відповідного харчуваннѐ, воно було відсутню, а тому
вони майже всі вимирали, у такий спосіб нищивсѐ генофонд української нації *Документи № 75, 95, 96,
149, 151, 166, 188, 190, 211, 214, 231, 237, 268, 285 і ін.+. Помирали голодноя смертя батьки, лишаячи
дітей сиротами. Їх стражданнѐ продовжувалисѐ у сільських патронатах, куди їх доставлѐли старші
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родичі, сусіди тощо. Родіонова Маріѐ, 1920 р.н., с. Кам’ѐні-Потоки, Кременчуцький район, Полтавська
область: «У нашій родині померла майже всѐ сім’ѐ: двою братів, батько, мати, мене відправили у
дитѐчий будинок» *Документ № 149+. Кравцов Леонід Миколайович, 1926 р.н., с. Кіндрівка: «Коли ѐ
перебував у патронаті, що розташовувавсѐ неподалік нашого села. Давали, пригадуя, сѐкий-такий
прісний суп, власне й не суп, а ѐкусь водѐну бовтанку, та грамів сто глевкого хліба». Дуже багато дітей
померло в патронаті. Виснажені, хворі, вони ніби передчували близьку голодну смерть.
Одна родина складалась з 7 чоловік. Чоловіка забрали до тярми за невиконаннѐ хлібопоставки.
На руках його жінки Мотрі залишилось п’ѐтеро дітей. Діти просили в неньки їсти, а вона тільки плакала,
бо нічого не могла зробити. Коли настала весна…стали помирати діти. Поховали: Анастасія, Тетѐну,
Леоніда, Віталіѐ, Семена. Поховала Мотрѐ дітей де могла – кого на кладовищі у спільній могилі, кого у
порожній ѐмі, де колись зберігались зимоя бурѐки» *Документ № 188+.
Хліб мамі
У напружених стражданнѐх дитѐчої душі знаходилосѐ місце милосердя, лябові та турботі про
своїх рідних і, в першу чергу, про матуся.
Пендяра Ювдокіѐ Петрівна, 1925 р.н., с. алинці Полтавської області: «Багато дітей з нашого села
були в дитѐчих домах, там на обід давали дві галушки. Одну з’їдали самі, а другу несли додому, щоб
нагодувати своїх братів і сестер» *Документ № 246+.
Психіка голодних лядей
Фізичний стан голодної лядини викликав зміни у її психіці. Інтерес лядини звужувавсѐ до
простих фізіологічних потреб: вижити, знайти харчі. Почуттѐ притуплѐлисѐ. Коли помирали близькі
ляди – за ними не шкодували, їх не оплакували.
Селич Оксана Григорівна, 1914 р.н., с. Шушвалівка, Градизький район, Полтавська область: «За
померлими не плакали, бо самі очікували із днѐ на день смерті» *Документ № 85+.
Волкова Антоніна Федотівна, 1907 р.н., с. Дівоче Поле, Олександріївський район Кіровоградська
область: «Ляди падали ѐк мухи. Мертвих по шість душ лежало у кожній хаті. І нікому нікого не було
шкода» *Документ № 295+.
Голодоморне повсѐкденнѐ
Голодомор 1932-1933 рр. проклав жорстоку межу в повсѐкденнѐ українського села. Відбулисѐ
зміни. Замовкла піснѐ. Молодь не збираласѐ вечорами, припинилисѐ розваги. Притуплявалисѐ лядські
почуттѐ: жаля, співчуттѐ. Все підпорѐдковувалось задлѐ фізичного виживаннѐ. Попенко Олена
Михайлівна, 1913 р.н. с. Червона Знам’ѐнка, Кременчуцький район, Полтавська область: «Лядей у селі
померло дуже багато. Кожен день помирало кілька чоловік. Коли збиралисѐ або зустрічалисѐ – балачки
були тільки про смерть» *Документ № 75+.
З приходом весни потрібно турбуватисѐ не тільки про щоденне виживаннѐ, але й про наступний
урожай. Де взѐти матеріал длѐ посіву, садіннѐ? «У кожного на городі сіѐли жито. Чомусь найбільше тоді
довірѐли саме йому. Хто ѐк міг діставали зерна… Також на власних городах саджали картопля.
Хорошого насіннѐ у лядей не залишилось і тому саджали лушпиннѐ та різні висівки, – згадую Лобурець
Мотрѐ Іванівна, с. Зубівка, Миргородський район, Полтавська область. – Коли ляди почали виходити в
поле, то назад часто їх везли кіньми, бо вони втрачали силу, навіть, нічого не роблѐчи на полі»
*Документ № 186+.
Смерть
У спогадах, розповідѐх, інтерв’я свідки Голодомору найбільше згадуять ѐк виживали, безбожну
жорстокість членів «буксирних» бригад, сільських активістів, смерть односельчан, рідних і їх
«похованнѐ». Підготувати тіло померлого в домовину, по-христиѐнськи відправити похорон, пом’ѐнути
– обов’ѐзкові атрибути відходу лядини у Вічність. До ѐкого психологічного, фізіологічного стану
потрібно було дійти лядѐм, щоб так по-нелядськи чинити із небіжчиками. Замучені голодомором
ляди помирали вдома, на сільських вулицѐх, у намаганнѐх здобути харчі в далеких подорожах до
Білорусії, Москви, Харкова тощо, на колгоспних полѐх, де дозрівало жито – хто помирав від нестѐмного
бажаннѐ затамувати голод, безмірно наповняячи шлунок житом воскової стиглості, хто від куль
охоронцѐ, а то й від фізичної розправи.
Щедра благодатна українська землѐ ростила милосердних, подільчих лядей. ак же то було
протиприродно длѐ українського селѐнина не поділитисѐ шматком хліба із ближнім, не допомогти йому
у скруті. Старча Ганна Максимівна, 1924 р.н., с. Оврагово Світловодського району (колишній
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Новогеоргіївський) Кіровоградської області: «Одного днѐ, під вечір, до їх двору прийшла старенька
бабусѐ: «а і до цього часу не можу забути, ѐк вона просила їсти, того голосу, ѐкий ледве було чути. Вона
померла білѐ нашого двору. Це страшно, коли немаю чим допомогти лядині» *Документ № 163+.
Мануйло Параска Іванівна, 1918 р.н. с. Салівка, Кременчуцький район, Полтавська область:
«Найстрашнішим длѐ нас в той час був звук, коли по дорозі їхала підвода. На цій підводі їздили два
чоловіка. Вони збирали мертвих лядей, скидали їх на підводу і відвозили на кладовище. І часто, щоб не
повертатисѐ в одну і ту ж хату, вони забирали напівмертвих лядей» *Документ № 68+.
Похорони
Омельченко Наталіѐ Петрівна, 1922 р.н., с. Лашки (сучасний район Кременчука): «Багато лядей,
ѐкі ходили до товарної станії в м. Кременчук, де відправлѐли вагони з зерном, загинули від куль НКВД
та ДПУ» *Документ № 145+.
Савченко Михайло Васильович, 1903 р.н., с. Лятеньки, Гадѐцький район, Полтавська область: «До
квітнѐ ми ще харчувалисѐ картоплея, ѐка в кого залишиласѐ десь у ѐмі не знайдена і не забрана…
Помирати почали у квітні. Особливо старі ляди і зовсім малі діти» *Документ № 259+.
Гулѐ Григорій Іванович, 1925 р.н., с. Крива Руда, Семенівський район, Полтавська область:
«Захороненнѐ трупів було ще одніюя страшноя сторінкоя ціюї трагедії. Змучені голодом і
стражданнѐми, ляди не могли поховати своїх рідних. На це не було ні фізичних сил, ні засобів. Трупи
часто лежали в хатах, у дворах, навіть на вулицѐх, починали розкладатисѐ, загрожуячи селу новим
лихом – епідеміюя. Померлі селѐни – колгоспники вже нікого не цікавили» *Документ № 175+.
Народна статистика смерті
Майже кожного опитуваного свідка закарбувалось у пам’ѐті смертельна статистика. *Документи
№ 72, 81, 83, 84, 89, 95, 98, 100, 103, 104, 110, 118, 128, 133, 138, 147, 150, 153, 155, 156, 159, 164, 165,
169, 181, 188, 198, 204, 210, 211, 216, 237, 242, 248, 258, 261, 270, 272, 280, 285].
Село Кагарлик (тепер Набережне), Глобинський район, Полтавська область: «У селі налічувалось
120 дворів і близько 800 мешканців. За неповними підрахунками загинуло від голоду 370 чоловік, або
45% населеннѐ. Сім’ї тоді були багатодітні, але більше 20 осель вимерло повністя» *Документ № 155+.
«В с. Велика Терешківка загинула майже половина жителів, а в с. Гориславці з 700 чоловік
загинуло 200-250» *Документ № 248+.
«Село Панське (Черкащина – Г.К.) вимерло усе від голоду». *Документ № 250+.
«Наприклад, Фрунзівка (Козельщинський район – Г.К.) вимерла повністя; до юдиного двору»
*Документ № 291+.
«У селі Заруддѐ (Полтавщина – Г.К.) до голоду проживало 650 душ, померло 105 душ»
*Документ № 4+.
Кому збирати урожай 1933-го року?
Доступні архівні матеріали свідчать про демографічну катастрофу в українському селі. Літо 1933
року показало, щоб зібрати урожай необхідно залучити додаткову робочу силу. В телеграмі С.В. Косіора
і П. Постишева до Й. Сталіна «Про використаннѐ робітників під час збираннѐ урожая 1933 р.
визначалась «оріюнтовна мінімальна потреба в додатковій робочій силі...
По Одеській області – 40 тис. чол.
По Дніпропетровській області – 10 тис. чол.
По Харківській області – 30 тис. чол.
По Донецькій області – 10 тис. чол. *4, арк. 136+.
Кононенко Лідіѐ Степанівна, 1917 р.н., с. Пироги, Глобинський район, Полтавська область:
«Врожай 1933 року був хороший, але збирати його було нікому» *Документ № 291+.
Шепеленко Олександр Григорович, 1922 р.н., с. Пузикове Глобинського району Полтавської
області: «Пригадуя восени 1933р. длѐ поповненнѐ колгоспу робочоя силоя приїхало до нас чимало
сімей – переселенців з Росії, Білорусії» *Документ № 212+.
Чому не допомогли?
Відповідь-роздуми з цього приводу адресуя Анастасії Іванівні Дудці, 1920 р.н. с. Устимівка,
Зачепилівський район Харківська область: «Певно і тоді вже ляди знали, що щось нечисто навколо того
голоду. Засухи не було. Де ж усе поділосѐ, що в лядей забрали? Сьогодні, коли де що скоїтьсѐ, чи
засуха, чи ще лихо ѐке, то й чужі народи один одному допомагаять. Чом же нас тоді нікому було врѐтувати?
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Чом же нас покинули вмирати? І жалітисѐ не можна було, і навіть, слова сказати про той голод не дозволѐли.
а вік прожила, а не було, щоб писали про той страшний 1933-й рік» *Документ № 287+.
Висновки
Голодомор-геноцид 1932-1933 рр. проти українського народу, ѐкий скоїв радѐнський
тоталітарний режим, залишив глибокі негативні наслідки в українському суспільстві. Сталасѐ трагедіѐ
планетарного масштабу.
Україна пережила суспільний стрес, ѐкий і до сьогодні даютьсѐ взнаки. Застосовуячи терор
голодом, радѐнська тоталітарна держава, доводѐчи лядей до фізичного виснаженнѐ, змушували їх
продавати власне сумліннѐ, приймати більшовицькі стандарти життѐ. Доведені до відчая, ляди були
ладні за шматок хліба рідного батька продати. Доноси породжували страх у суспільстві. Страх бути
оговореним, засудженим несудовими органами, страх в одну мить бути покараним без слідства і суду
представником влади, ДПУ, сільськими активістами, а чи то і позбавленим життѐ, розлученим із
родиноя, позбавленим майна, виселеним за межі села і т. ін.
Страх оселивсѐ в душі донедавна волелябного народу. Посилиласѐ боѐзнь перед посадовоя
особоя. Нелегким, а іноді і неможливим виѐвлѐютьсѐ відстояваннѐ власної позиції.
Ставсѐ «відхід від христиѐнської культури ѐк типу цивілізації» [5, с. 20]. Безбожні уповноважені
разом з сільськими активістами відкрито глумилисѐ над почуттѐми віруячих. Вони безкарно осквернѐли
храми, шукаячи там схованку длѐ хліба.
Підірвані основи загальнолядської моралі, ѐкі були споконвіку притаманні українському
суспільству. Сільські активісти, наперед знаячи, що хліба у односельців немаю, жорстоко знущались над
своїми, принижували їх лядську гідність.
Радѐнський режим сформував безсоромну аморальну владу, ѐка повела війну проти всього народу.
З початком 1930-х років в СРСР зріс рівень публічної брехні, неправди, ѐкі набували системного
характеру. Керівники держави-комуни заѐвлѐли: «Жить стало лучше, жить стало веселее!», або
«Спасибо тов. Сталину за наше счастливое детство!» Суспільний рух відбувавсѐ не в правовому руслі, а
відповідно до волі одноособового політичного лідера. Нехтувалисѐ засади громадѐнського суспільства,
правової держави, права лядини. Радѐнський тоталітарний режим вніс у суспільну традиція соціальну
покору і приниженнѐ. Входили в суспільний обіг телефонне право, ѐке підмінѐло правові стандарти,
бруталізувалось повсѐкденне буттѐ.
Знецінявалось саме лядське життѐ. Вольовим одноосібним рішеннѐм лядина позбавлѐлась
права на життѐ, а поѐснявалось це принципом револяційної доцільності.
Ставсѐ злам суспільних цінностей, ігноруваннѐ ѐких призвело до соціальної трагедії.
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Світлана КУЧЕРЕНКО
Одеська державна академіѐ будівництва та архітектури

ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В’ЯЧЕСЛАВА ЗАЇКІНА МІЖВОЄННОЇ ДОБИ
Міжвоюнна історіографічна ситуаціѐ цікава тим, що синхронізую певні складові щодо змісту
історичної думки, спрѐмованості історичної діѐльності, територіальної приналежності наукових
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історичних організацій, ѐкі перебували під впливом різних соціальних, економічних, політичних,
культурних та загальнонаукових факторів.
Історики того часу робили перші спроби аналізувати стан історичної науки, до ѐкої належали, ѐку
творили. Їхні дослідженнѐ було використано, продовжено, поглиблено та узагальнено наступними
поколіннѐми дослідників. У розвитку історичних студій діаспори а.Калакура виокремляю декілька
етапів: 1) 20-30-ті роки ХХ століттѐ; 2) 40-50-ті рр.; 3) 60-80-ті рр. *1, 33+, логічно додати ще етап 1990-х –
2000-х років.
На міжвоюнну добу припадаю наукова діѐльність В’ѐчеслава Михайловича Заїкіна (1896–1941),
ѐкий вважаютьсѐ істориком церкви, але йому належать публікації з українського державотвореннѐ,
націогенезу та дослідженнѐ з теорії, методології, філософії та історії історичної науки. З 1922р. В.М.Заїкін
жив і працявав у Варшаві, а згодом – у Львові. Життювий шлѐх його був нелегкий і закінчивсѐ трагічно.
Його було заарештовано в березні 1940р. у Львові та розстрілѐно у липні 1941р. в Чернігові. Він був
самотньоя постаття серед української еліти. Навколо його особи існую багато таюмниць, чуток і
звинувачень *2+. Біографи знаять більше, назвавши його «істориком з багатьма обличчѐми», але,
здаютьсѐ, що релігійна тематика більшості його творів, релігійний світоглѐд та діѐльність у православній
громаді повинні були б знѐти з нього будь-ѐкі підозри…
Статтѐ «Украинскаѐ историческаѐ литература последних лет» була написана В.Заїкіним на початку
1924р. та опублікована в Празькому журналі «На чужой стороне» у 1925р. Це була одна з перших
історіографічних праць на той час. Автор аналізую науковий доробок українських істориків за 1919-1923
роки, не поділѐячи їх кордонами. Він критично оціняю умови діѐльності вчених ѐк у межах Радѐнської
України, так і на еміграції. Дослідник наголошую, що історична наука перебуваю у кризовому стані, а
науковці здебільшого займаятьсѐ систематизаціюя попередніх досліджень. Обидві ці риси В.Заїкін
поѐсняю політичними подіѐми останніх років на українських землѐх, ускладненими боротьбоя за
українську державу [3, с. 237].
Згадавши представників народницького напрѐмку: творців (М.Костомарова, П.Куліша),
послідовників (В.Антоновича, А.Лазаревського), учнів (О.Юфименко, М.Грушевського), прихильників
(Д.І.Багаліѐ, Н.Ф.Сумцова, Н.И.Петрова, Д.І.аворницького) та їхні праці, автор зауважую, що лави
істориків-народників, ѐкі тримаятьсѐ старого напрѐмку, швидко зменшуятьсѐ.
«Нові історики також з великоя увагоя досліджуять історія народного життѐ, господарства і
побуту», – визнаю В.Заїкін. Але зазначаю, що вони звертаять увагу на інші сторони історичного процесу,
по-іншому визначаять його суть та застосовуять зовсім інші критерії оцінки, а саме: «1) у ѐкому
сполученні досліджувані ѐвища перебуваять з державними інтересами України (у добу існуваннѐ
української держави) чи з прагненнѐм України до утвореннѐ своюї держави (у ті часи, коли Україна була
під владоя інших народів); 2) у ѐкій мірі ці вимоги відповідаять нормам етики, релігії, культури тощо»
[3, с. 241].
Назвавши представників державницької школи – В.Липинського та істориків-галичан
(С.Томашівського, І.Крип’ѐкевича, І.Кривецького, В.Щурата, М.Кордубу, В.Герасимчука тощо), дослідник
згадую імена вчених з Радѐнської України (М.Слабченка, Д.Дорошенка, Р.Лащенка, В.Пархоменка тощо),
зауваживши, що останні позбавлені крайнощів В.Липинського і його однодумців та посідаять ніби
проміжну позиція між народниками і консерваторами» [3, с. 241-242].
Звичайно, засоби і методи історіографічного аналізу на початку 1920-х років були ще
недосконалими. Проте В.Заїкін не обмежуютьсѐ простим переліком імен та праць, кількісним та
географічним описаннѐм історичної науки, він характеризую тогочасні історичні школи.
В сучасній історіографії ситуаціѐ, що склаласѐ тоді в еміграційних історичних колах, маю таке
поѐсненнѐ: «Взагалі терміни «народницький» або «державницький напрѐм» відбивали реакція
історичної думки на соціокультурне середовище та умови, в ѐких розгортавсѐ науковий процес. Вони
фактично вирізнѐли генералізуячі ідеї наукового розвитку, спрѐмованість пізнавальної ситуації,
віддзеркалявали перенесеннѐ проблем та потреб тогочасного українського суспільства на
реконструкція історичного минулого, виступали ѐк своюрідні рефлексії, що фіксували взаюмовідносини
між тодішньоя реальністя та минувшиноя» [4, с. 38].
У 1933р. В.Заїкін написав стаття «Історично-правнича наука української еміграції та головні
ідеологічні напрѐмки в ній» *5+. Десѐтиліттѐ відділѐю її від попередньої. За цей час історіографічна
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ситуаціѐ зміниласѐ, стан історичної науки на початку 1930-х рр. відрізнѐютьсѐ від її стану у 1920-х роках,
ѐк і статті, написані одним автором.
Причину поѐви нової розвідки про історичну науку на еміграції знаходимо в підзаголовку («з
приводу характеристики її в статті Л.Окіншевича «Національно-демократична концепціѐ історії права
України в працѐх академіка М.Грушевського» *6+. В.Заїкін називаю свого опонента «до недавна один з
найвизначніших істориків, а від недавна «ортодоксальний марксоленініст», а його стаття названо
«вельми характеристичним проѐвом вимушеного радикального перелому в працѐх істориків права в
підсовітській Україні, що наступив по великім погромі наукових осередків у Совдепії 1930-1931р.» [5, с.1]
Українську еміграційну історико-правничу науку Л.Окіншевич характеризую ѐк націоналфашистську, що спираютьсѐ вона на споріднену з нея «націонал-демократичну» ідеологія
М.Грушевського. Основоположником її визнано В.Липинського, а найвиразнішими представниками –
Р.Лащенка, С.Шелухіна, В.Заїкіна. До речі, коли у Записках НТШ було надруковано стаття В.Заїкіна
«Перша спроба систематичного викладу української історіографії» (1926) *6+, Л.Окіншевич схвально
відгукнувсѐ на ця праця. Згодом за відомих обставин його оцінка зміниласѐ.
Пізніше Л.Окіншевич у споминах про своя критичну стаття 1932р. назвав її сторінкоя «полоненої
науки», коли відмова брати участь у так званій «кампанії самокритики» була рівнозначноя арешту.
Очевидно, сподіваннѐ на порѐтунок такоя ціноя, були марними. Вже через рік історика звинуватили в
українському і білоруському націоналізмі. Більше того, горезвісну стаття долучили до справи, ѐк таку,
що була написана Л.Окіншевичем ніби не длѐ критики націоналістичних позицій, а з таким
розрахунком, щоб пропагувати і розповсяджувати ці ідеї [8, с. 48, с. 58].
В.Заїкін, відкидаячи закинуті йому та його колегам звинуваченнѐ у фашизмі, вдаютьсѐ до
характеристики трьох основних сучасних йому напрѐмків в еміграційній українській історико-правничій
та історичній науці, підкресливши, що вона «становить одну цілісність з західноукраїнськоя».
Першим напрѐмком, на його думку, було і залишаютьсѐ народництво, ѐке «в пореволяційній
боротьбі значно ослабло й еволяціонувало, але не зникло» (М.Грушевський, П.Христяк, М.Шаповал).
Характерні ознаки старого українського народництва: «переконаннѐ в нездібності українського
народу до державного будівництва, в певній схильності його до анархії і т.п., зверненнѐ всіюї уваги в
дослідах на життѐ народу й навіть певне легковаженнѐ історії державності (а в багатьох народників і
неприхильне відношеннѐ взагалі до всѐкої держави)» [5, с. 4+. В.Заїкін називаю послідовників цього
напрѐмку «новонародниками» та зазначаю, що новонародницька ідеологіѐ значно відрізнѐютьсѐ від
старої. Вона – «більш етична, більш поміркована, більш державницька» (Р.Лащенко, О.Мицяк,
С.Шелухін, І.Огіюнко).
Другим визначним напрѐмком в українській, емігрантській і галицькій історичній науці В.Заїкін
називаю христиѐнсько-консервативний напрѐмок. Його дотримуятьсѐ емігранти (В.Липинській,
М.Кочубей, Д.Олѐнчич, І.Лоський, А.Андріювський, Б.Лелѐвський та ін.) та галичани (С.Томашівський,
І.Крип’ѐкевич, І.Кревецький, Т.Коструба, І.Гладилович, В.Залозецький, В.Кучабський, М.Добрѐнський,
М.Козак та ін.). Дослідник себе зараховую до прихильників цього напрѐмку.
Його характерні риси: «1) критичне відношеннѐ до ліберально-демократичних засад політичного
ладу та ліберально-капіталістичних підстав суспільно-економічного устроя, 2) признаннѐ визначнішої
ролі держави в сусп.-економ. житті й 3) шуканнѐ нових підстав і методів організації суспільних
відносин… Це всі риси спільні або близькі длѐ більшості новітніх ідеологій, в роді фашизму, гітлеризму,
ювразійства, младоросійства, а також у великій мірі й длѐ соціалізму й навіть большевизму… Але в
протилежність усім цим новітнім ідеологіѐм, христиѐнсько-консервативна ідеологіѐ висуваю значіннѐ
індивідуальності, етичних норм, релігії і Церкви» [5, с. 9-10+. Середню місце між консерваторами та
новонародниками, на думку дослідника, посідаять Д.Дорошенко та В.Біднов.
Третій ідеологічний напрѐмок – націоналістично-державницький. До нього належать чимало
дослідників (О.Шульгін, М.Славинський, А.аковлів, О.Лотоцький, А.Ейхельман, П.Зайцев. С.Наріжний та
ін.). Вони теж займаять «середню становище між христиѐнсько-консервативноя ідеологіюя та
народництвом, але виразно відмежовуятьсѐ від обох цих течій». В статті даютьсѐ дуже коротка
характеристика останнього напрѐмку. Зазначено лише, що його прихильники «приймаять, здаютьсѐ,
інтерес держави і нації за найвищий критерій історичної оцінки» [5, с. 15].
Наприкінці свого оглѐду В.Заїкін підсумовую, що всупереч твердженнѐм Л.Окіншевича, на
еміграції націонал-фашизм немаю зовсім ніѐкого поширеннѐ. Але у другому виданні праці 1937р.
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історик додаю, що протѐгом останніх трьох років розвинувсѐ новий український ідеологічний напрѐмок –
національно-соціально-христиѐнський, «в ѐкім синтезуятьсѐ ідеї фашизму й націонал-соціалізму з
засадами христиѐнства; цей напрѐмок стоїть ніби на межі фашизму й укр. христ.-консерв. ідеології.
Найповажн. орган його «Перемога» [5, с. 19].
Отже, з порівнѐннѐ двох історіографічних джерел – двох статей, написаних В.Заїкіним у
міжвоюнний час *9+, видно, що ситуаціѐ в історичній науці 1920-х років бачиласѐ сучаснику відмінноя від
1930-х, тому слід відокремлявати ці десѐтиліттѐ у періодизації історіографічного процесу. Два
міжвоюнних десѐтиліттѐ відділені від інших двома зовнішньополітичними подіѐми світового значеннѐ –
двома світовими війнами, що, безумовно, не могло не позначитисѐ на стані науки та науковців
(найближчі приклади – долі двох згаданих у статті істориків). Але длѐ позначеннѐ етапу слід враховувати
ще внутрішньополітичний фактор, що впливаю на історіографічну ситуація, – ставленнѐ держави до
науки взагалі, її діѐчів зокрема, а також суто науковий чинник – розвиток науки взагалі, історичної
зокрема.
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УКРАЇНСЬКЕ СЛОВО У МІСТІ НА НЕВІ
Українська преса існувала в Санкт-Петербурзі, починаячи з середини 19 ст. Проте справжній
розквіт її припадаю на початок 20 ст.
25 груднѐ 7905 року було отримано свідоцтво на виданнѐ ліберально-політичного і науковопопулѐрного журналу «Вільна Україна» українськоя мовоя і за українським правописом. У січні 1906
року вийшов перший номер цього журналу. Поет О. Шабленко повідомив про це міністрові внутрішніх
справ.
Редакціѐ журналу містиласѐ на Невському проспекті, 139. Постійними співробітниками були
В. Дорошенко, Л. Бич, М. Вороний, В. Винниченко, М. Коцябинський. І, Личко, Лесѐ Українка, Л. Мова,
С. Петляра, М. Порш, О. Кобилѐнська.
У виданні журналу також брали участь українці, ѐкі проживали за кордоном: М. Ганкевич
(Галіціѐ), О. Жук (Англіѐ), Ф. Крайч і О. Шмерголь (Чехіѐ). Журнал мав соціал-демократичне
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

спрѐмуваннѐ, тому навіть у період револяції його вихід супроводжувавсѐ серйозними обмеженнѐми:
так, перший номер було конфісковано, а на подвоюному 5—6-му номері виданнѐ було призупинено,
практично припинено, а редактора ув'ѐзнено на рік до Петропавловської фортеці.
Першого січнѐ 1906 року було заборонено виданнѐ щомісѐчного літературно-наукового журналу
«Україна». Про це виданнѐ майже нічого невідомо. Воно викликаю безсумнівний інтерес і чекаю на своїх
дослідників.
Виданнѐ «Українського вісника» в 1906 році значноя міроя було пов'ѐзано з приїздом
М. Грушевського до Санкт-Петербурга. Його перу належали найвідповідальніші передові статті, котрі
визначали головну лінія української політики (більшість цих статей потрапили потім до збірника
«Звільненнѐ Росії та українське питаннѐ»).
Перший номер журналу з'ѐвивсѐ 21-го травнѐ. В редакційній статті С. Русова відмічала: «Майже
сто років тому, 1816 р. в Харкові розпочинав свою життѐ один із найдавніших провінційних журналів —
«Український вісник», за редакціюя трьох найосвіченіших лядей тодішнього Харкова: професора
нещодавно відкритого першого Південного університету – Філамафітського, вчителѐ Гонорського та
українського письменника Квітки...
Минуло майже сто років, і новий «Український вісник» зароджуютьсѐ вже не в Україні, а в столиці
Росії й у новому столітті стаю першим російським періодичним органом, присвѐченим політичному
житія України, її політичним та соціальним вимогам.
Це був журнал представників України в Першій Державній Думі. В ньому співпрацявали:
Д. Багалій, М. Білѐшееський, П. Чижевський, В Шелест, І. Шраг. Активну участь брали професори:
Д. Овсѐнников-Куликовський, М.Туган-Барановський, Ф. Вовк, М. Могилѐнський, О. і С. Русови,
О. Лотоцький, П. Стебницький. Редактором журналу був М. Славинський, видавцем Н. Лотоцька.
У програмній статті виголошувалосѐ кредо виданнѐ: «Демократіѐ та автономіѐ — наш прапор, і
під цим прапором,— ми віримо,— об'юднаятьсѐ, ѐк рівні з рівними, ѐк вільні з вільними, всі народи
Росії». Побачили світ 14 номерів. Пов'ѐзаний із життѐм Першої Державної Думи «Український вісник»
помер разом з нея.
У березні 1907 року представники України у Другій Державній Думі, фракціѐ соціал-демократів
розпочали видавати газету «Наша думка». У ній співпрацявали А. Шабленко (під псевдонімом
А. Сумськой), К. Арабахін (К. Не-Л) та ін.
Вийшло всього два номери, і газету закрили. Проте вже 12 квітнѐ 1907 року був опублікований
перший номер газети «Рідна справа» – продовженнѐ «Нашої Думки». Фактичним редактором трибуни
української фракції був В. Доманицький, а офіційним став член Державної Думи С. Нечитайло.
«Наша газета, відзначалосѐ у вступній статті, буде тим телеграфним дротом, що з'юднуватиме
український нарід з його депутатами длѐ спільної праці та боротьби за земля і воля». Працівниками
газети були члени Першої і Другої Державних Дум: В. Богуславський, Васятин, В. Вовк-Карачевський,
О. Гриневич, Дементьюва, С. Нечитайло, А. Приходько, Ю. Сайко. Ф. Щербина, Бабич, М, Білѐшевський,
А. Вѐзлев, Гутовський, І. Тарасенко, О. Теслѐ, П. Чижевський, І. Шраг, В. Шемет. Крім того, активну участь
брали письменники О. Білоусенко, Ф. Вовк, М. Грушевський, С. Русова, О. Русов, П. Смуток
(П. Стебницький), М. Ставинський. До праці були заохочені також Українські громади Санкт-Петербурга.
У газеті в основному друкувалисѐ виступи українських послів, статті, фейлетони на актуальні теми.
Усього вийшло 12 номерів.
Були надруковані виступи Ю. Сайко, С. Нечитайла, Семенова, Сахна, Мороза, Чигирика, Васітіна.
Дозволѐлосѐ публікувати кілька статей під загальноя назвоя. Так зробили
В. Колодѐнський (В. Доманицький) «Землѐ панська та мужицька» і О. Білоусенко (О.Лотоцький) —
«Панщина — стара і нова», а також «Народна долѐ землѐ і волѐ». Серія вдалих фейлетонів дав
П. Смуток (П. Стеблицький) під назвоя «Під стелѐми Думи». Газета мала величезний успіх на Україні та
викликала гарѐчі відгуки — редакція засипали листами й кореспонденціѐми. Останній 12-й номер
вийшов 3-го червнѐ 1907 року. Газета припинила свою існуваннѐ в зв'ѐзку з розгоном Другої Державної
Думи. «Український студент» — орган українського студентства Санкт-Петербурга розпочав виходити
перед першоя світовоя війноя Такий орган був надзвичайно необхідний, щоб об'юднати Громади
столиці.
На початку видавали рукописний журнал «Громадѐнин», редактором ѐкого був студент
політехнічного інституту Іван Косенко. Журнал писали від руки автори, потім статті складали докупи і
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розповсяджували серед студентства. Вийшло два рукописні номери. Нарешті побачив світ «Український
студент». Про мету та програму нового виданнѐ редакціѐ оповістила у зверненні:
«Українська студентська молодь не народилась останнім часом. Вона вже маю за собоя поважну
давнину. Вона маю своя історія, свої традиції. Тому відчуваютьсѐ потреба оглѐнути ті шлѐхи, ѐкими
українська студентська молодь ішла і йде, переглѐнути увесь матеріал, ѐкий даю довгорічне життѐ
українського студентства, зафіксувати традиції, може, що змінити, може що залишити.
Українська студентська молодь працяю в мурах вищих шкіл. Головне її завданнѐ — об'юднувати
студентів-українців у міцні культурно-просвітні групи. Але зараз серед них особливо гостро відчуваютьсѐ
розірваність і дезорганізаціѐ. Тому редакціѐ гадаю звернути особливу увагу на питаннѐ про планомірну
діѐльність українського студентства в культурно-просвітній сфері.
Хай же українське студентство та громадѐнство відгукнетьсѐ на наше діло. Від їх співчуттѐ, від їх
моральної допомоги залежить те, щоби сей неперіодичний орган українського студентства став
періодичним.
Статті та інформації прохаюмо надсилати в межах таких пунктів: І. Історіѐ українського
студентського руху. ІІ. Сучасне життѐ української студентської молоді. III. Українська студентська молодь
та її наукові потреби. IV. Українська студентська молодь та її громадѐнство. V. Бібліографічні замітки…
Красне письменство в органі не міститьсѐ...
В журналі беруть участь О. Білоусенко, професор М. Грушевський, професор О. Грушевський,
Д. Дорошенко, С. Юфремов, студент О. Ковальський, студент С. Миронович, курс. Г Радич, професор
І. Раковський, В. Садовський, М. Сирота й інші.
Маятьсѐ власні кореспонденти в Відні (М. Сисак), Львові (В. Кожецький), в Калуші, Чернівцѐх, в
Варшаві, Дорпаті, Киюві, Москві, Харкові і Томську.
Адреса редакції: СПб, Люсной, Болотнаѐ ул., д кв 4. Адреса контори: СПб, Люсной, Люснаѐ ул. 9, кв. 14.
Редактором був Ю. В. Нерович, секретарем — О. Ковалевський. адміністратором — І. Ф. Косенко В
редакційну раду увійшли: А. (Гапка) Радич та М. Лис. Перший номер випустила політехнічна Громада, а
через нестачу грошей Громада припинѐю видавати журнал. Тому центральний орган студентського
товариства постаравсѐ заохотити до виданнѐ й інші громади столиці, в тому числі університетське
товариство українознавства. Додатково у склад редакції були введені представники університету
М. Кушнір та Артях. «Український студент» стаю голосом усього українського студентства СанктПетербурга.
З осені 1914 року «Український студент» повинен був перетворитисѐ в періодичне виданнѐ з
політичноя програмоя. Але розпочаласѐ перша світова війна. Більшість студентів забирали на фронт і
журнал припинив свою існуваннѐ.
Перша світова війна розпочаласѐ – українське слово Санкт-Петербурга закінчилосѐ.

Наталіѐ ЛИТВИНЕНКО–ОРЛОВА
ГО «Національно-культурна Автономіѐ українців Мурманської області», Росіѐ

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЗА
ПЛОЩИНОЮ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА МЕТОДИК
«Україна лише тоді стане сильноя, коли всі її громадѐни
матимуть освіту й лябитимуть і берегтимуть своя Державу»
(Іван Мазепа)
Десь, напевно, у 2005-му році, потрапила мені до рук українська газета, в ѐкій були оприляднені
підсумки опитуваннѐ, ѐке одночасно проводилось у всіх регіонах України. Назва публікації була така:
«Невтішне опитуваннѐ». Опитуваннѐ те дійсно було невтішним, а й навіть дуже сумним. Читаннѐ цього
матеріалу мене, мало сказати, дрѐпнуло за душу, – воно мене буквально підкосило і підбурило до роздумів,
ѐкі і по сьогодні переоряять моя свідомість і примушуять ще і ще раз сумувати над трагічноя долея мого
Вкраїнського народу. Бо в розмові з журналістом газети мало хто з українців вдало і грамотно відповів на
зовсім прості і нехитрі запитаннѐ. Ще ѐкось знайшлисѐ з хиткоя відповіддя ті, кого опитували, коли їх
просили назвати символи України, відомих українських письменників або політиків, але мало хто зміг
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назвати прізвища відомих українських композиторів, гетьманів (крім двох!) або, скажімо, імена драматургів
чи відомих українських акторів. Зовсім кепсько (ганебно!!!) відповіли на таке запитаннѐ:
«А ѐких українських науковців ви знаюте?». Це питаннѐ практично залишилось темноя невідомоя
плѐмоя, бо дуже малий відсоток опитуваних назвав хіба що ім’ѐ академіка Бориса Патона, а дехто
пригадав Івана Пуляѐ. Ото все…
Не стану приховувати своюї внутрішнього думки щодо того лоскотливо-приюмного прогнозу, абито зустріли десь на вулицѐх України членів нашої мурманської Громади і запитали їх про видатних
українських винахідників та науковців. Або спитали ще й так:
«акий інтелектуально-технічний внесок зробили у розвиток Світового прогресу українські вчені
або винахідники?»
Певна, мурманські «Лелеки» не вагаячись відповіли би приблизно так: «Від ѐблук з медом до
космічних обріїв!»
І таке твердженнѐ не було б перебільшеннѐм, бо левову частку Світового прогресу винайшли та
опанували саме Українці.
Інша справа, що нам, українцѐм, того ніхто ніколи не сказав. Ми знали лише те, що нам пошепки
ввірили наші батьки: трошки про 37-й, трошки про голодомор, трошки про Біломорканал, ѐкось не
зовсім прозоро про колгоспний «рай» з хрестиковим трудоднем, ще менше нам казали про Бога. За все
оте нещадно карали, а старші, добре знаячи, що за це буваю, страшились ризикувати майбуттѐм своюї
дитини, отож і казали так мало, бо боѐлись. А про науковців і самі не відали.
Розумія, що цілі століттѐ імперсько-шовіністичного пануваннѐ відкинули нас в часі, у вимірі та
оцінці історичних реалій, вичавили з нас шануваннѐ своїх національних цінностей і чеснот. Хто і коли
нам відкрив правду про нас!? У кращому разі, імперські політтехнологи наше Українське видавали за
свою, тобто імперсько-совютське, а нам залишалось хіба що отим природним чуттѐм за закінченнѐм
прізвища «совютского ученого» припускати, що це наша українська лядина, ѐка ѐвила Світу той чи інший
винахід. Натомість нам було прищеплено безмірну повагу до чужих царів, мордатих нахабних цариць, а
далі вождів, до чужомовної культури, до відчуттѐ вторинності всього рідного, українського, а далі вже
багато хто з нас і сам почав відбігати від Родинного древа і Родинної Пам’ѐті, бо нас привчили не тільки
лябити катів нашого народу, а ще й мурувати їм пам’ѐтники. Відтак, тепер ми борсаюмось навпомацки,
шукаюмо самі себе і чомусь повсѐкчас тільки й говоримо про те, що потрібно відтворявати Україну в
Україні. А ѐк на моя думку, то немаю жодної потреби відтворявати те, що високосно зоріло і існувало
віками і залишило по собі славетний слід, потрібно лише поставити все на свої законні природні місцѐ,
органічно утвердити і вже ніколи не випускати з рук Нації.
Отже, реалії постали слізноя незаперечністя того факту, що втрачені наші знаннѐ, хижоя рукоя
віднѐтий і поцуплений вагомий пласт нашого інтелектуального та технічного-прогресивного надбаннѐ, і
тепер, аби надолужити «пропущене», кожному українцеві потрібно закінчувати не один університет
Українознавства. Зрозуміло, що шкільні програми і найновітніші методики ВНЗ не в змозі охопити все
те, що маю знати українець сам про себе і про Україну.
Тому потрібне ѐкесь таке додаткове щепленнѐ, ѐке мимохідь і поволі буде виховувати, додавати і
примножувати знаннѐ, симпатія до свого народу, шану до своюї історії, нарешті, Гордість за
приналежність до Вкраїнського Древа, – приблизно так, ѐк це було за часів совютської влади. І хай хтось
скаже, що то було ідеологічне вихованнѐ. Називайте його, ѐк вам заманетьсѐ, але оте ідеологічне
вихованнѐ сѐгнуло верхівки успіху і поставленої мети.
а пішла до школи в 1958 році. Пам’ѐтая шкільні зошити тіюї пори. Не на всіх, але досить часто, на
деѐких зошиткових палітурках, був такий собі графічний маляночок… Ну скажімо, був на зошиті
намальований Кремль і підпис «Москва – столица нашей родины, Кремль» або «Михаил Ломоносов,
русский ученый», але найбільше мені запам’ѐтавсѐ зошит світло-зеленого кольору в лінійку, на ѐкому
був зображений озброюний воѐка і прикордонний стовпчик з написом – «СССР».
Отож і жнивуюмо те, що нам було підсіѐно, чи то пак підсипано, а чи пороблено, бо дехто і зараз,
доживши до сивих чубів, з відчуттѐм гордості і поваги ставитьсѐ до отого берію-сталінського СССР і
сталіци в Масквю.
До цих пір ще не всі українці отѐмляять, де ж їх «родіна», де їх столицѐ? Отам під мурами
кривавого Кремлѐ чи під отим, хтозна-ѐким, стовпчиком, ѐкий імперські супостати радо і нахабно, а
головне – миттюво можуть пересунути у бік довірливого сусіда. Дехто навіть благодійно і гордісно
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вважаю (зная таких особисто), що їм пощастило мати «двю родіни». І марна справа поѐснявати таким
«щасливцѐм», що двох «родін» не буваю, ѐк не буваю двох мам… Буваю одна мама, одна Вітчизна, а
знайомство з іншими країнами, народами, їх звичаѐми і культуроя, та й навіть проживаннѐ в інших
країнах – це хоч і приюмно, цікаво, але дещо інше. Прикро, але дехто так і не розумію, що його матірна
Вітчизна починаютьсѐ від Київських Золотих Воріт, де пульсую найдіюздатніша артеріѐ Ювропи, бо Україна
– це пуп Ювропи і центр тѐжіннѐ длѐ всіх свідомих українців.
Однак і з негативу потрібно виловлявати корисний висновок, бо траплѐютьсѐ і в полові віднайти
раціональне зерно, ѐке спроможне народити животворѐщий плід. Так, йдетьсѐ про отой совютський
досвід: мова про малянки на зошитах. Що сьогодні ми бачимо на палітурках шкільних зошитів? Дуже
рідко щось путѐще. Частіше це поліграфічна суміш, в кращому разі героїв мультиків, а в гіршому – це
ѐкісь потворні істоти – «страшилки».
А чому, скажімо, не скористатисѐ такоя ідеальноя підручноя можливістя та, висловляячись
мовоя сьогоденнѐ, не рекламувати українські цінності та чесноти на тих-таки палітурках, або на добре
продуманих кольорових календарѐх? І таким стрімким поступом поширявати знаннѐ. От уѐвіть собі – на
зошиті графічно зображений лик Петра Прокоповича і стислий підпис: Петро Прокопович, український
винахідник, першим у світі зробив вулик і рамку длѐ збору меду. Його винахід дав можливість збирати
мед, не знищуячи бджіл. Або Володимир Симиренко, один із Роду великих трударів-вчених світового
масштабу, садівників, видатних організаторів цукрового виробництва, меценатів і патріотів. Дав Світу
запашне ѐблуко «Ранет Симиренка». (Про байдуже ставленнѐ до пам’ѐті цих видатних Українців і казати
годі, хоча 2005 рік був оголошений в Україні Роком Родини Симиренка. а повсѐкчас тримая в кишені
чорний маркер, бо не маю сил спостерігати в овочевих крамничках оті цінові папірці. Як тільки не
коверзують прізвище Великого Українця?! Завжди наполягаю, аби виправили, а часто роблю це сама,
маючи свій маркер, і пояснюю, що це ім’я Великого українського садівника-винахідника. Зверніть
увагу, як підписані цінники на оте запашне яблуко на прилавках овочевих базарів України? Не
здивуюсь, якщо так само зневажливо, як і в Росії.)
Відтак, на моя переконливу думку, з палітурок звичайних зошитів можна поширявати знаннѐ, і
можна було б в такий спосіб ненав’ѐзливо і швидко познайомити українців з усіма достойними гетьманами
України, київськими кнѐзѐми, серіюя марок УНР, ѐкі мали вартість грошової одиниці, гетьманськими
столицѐми, представниками урѐду УНР, історичними пам’ѐтками України, винахідниками в галузі космосу і
навіть з їх винаходами. Так, це ѐ про таких видатних лядей, ѐк К.Ціолковський, що родинним гіллѐм сѐгав
роду Северина Наливайка, про В.Глушка, А.Ляльку, Я.Кондратяка, О.Засѐдька, М.ангелѐ, В. Челомеѐ,
І.Сікорського, М. Кибальчича, С.Корольова та ін. Не минула б ѐ увагоя винахідника телебаченнѐ – Бориса
Грабовського. Оце вам і ѐблука з медом і космічні обрії! А скільки ще цікавого і корисного можна закласти в
площину царини такої самоосвіти?! Адже зошит тримаю в руках і учень, і студент, і викладач, і батьки. Зошит
– часто-густо потрібна річ в офісах, лікарських регістратурах, зошит подорожую у світах і передаютьсѐ з рук в
руки, навіть отой торговий ляд фіксую вагу ѐблук, а далі і виторг від них у тих-таки зошитах. Та за один тільки
рік скільки корисного і цікавого можна засіѐти і поширити, користаячи з доцільного оформленнѐ палітурок
звичайних зошитів. Теми і художні версії сяжетів длѐ такого повчального і не обов’ѐзково кольорового, а
навіть графічного забарвленнѐ такої необхідної і всядисущої продукції, ѐк зошит, можуть підказати науковці,
викладачі, і оте НЕВТІШНЕ ОПИТУВАННа.
Зрозуміло, що то маю бути спецзамовленнѐ Міністерства освіти, і тут можуть виринути оті клѐті
фінансові перепони, але ж і маляваннѐ «страшилок» хтось «спецзамовлѐю»?! Бо ѐкось же цѐ
спотворена, позбавлена українського смаку і розумової доцільності поліграфічна продукціѐ, стосуютьсѐ
показників виробництва, а далі і шкільних парт?!..
Українці ніколи не зазіхали на чуже і цінували вчених мужів інших народів. Отже, і це варто (!)
підкреслити, приділивши слави і пошанівку на тих зошитках тому ж Михайлу Ломоносову або вченому
Дмитру Мендюлююву, адже на цьому наголошував і наш український національний Пророк Т.Г.Шевченко:
«Чужому научайтесь, свого не цурайтесь», але свої цінності, свої національні інтереси понад усе! Відома річ,
що дитина соромитьсѐ батька-п’ѐниці, цураютьсѐ глупотної родини і, навпаки, пишаютьсѐ гідним батьком,
Мудрим родом. Так і ставши дорослим громадѐнином, будь-ѐка лядина відчуваю гордість за міцну,
далекоглѐдну, уславлену розвитком прогресу і культурним надбаннѐм, політично і економічно спроможну
Державу. Тому варто використати всі засоби, аби допомогти українцѐм зрозуміти, чого вони варті ѐк Націѐ.
Наскальні малянки – приклад тому, бо навіть древні ляди дбали про те, аби їх нащадки знали ѐкомога
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більше про своїх пращурів. А що можуть подумати наші нащадки, віднайшовши на теренах сьогоднішньої
України напівзотлілі календарі. Не дивуйтесь, бо ми не можемо знати, що саме вигребуть із земельних
нашарувань післѐ нас. Можливо, саме й календарі, на ѐких герої року – ѐк не ѐкась далеко-східнѐцька
полум’ѐна мавпа, то рожевий щур? Добре, коли трапитьсѐ на тому календарі півень або коник…
У Москві, на Арбаті, в українській книгарні продаятьсѐ дорогі, але виконані в найкращих
українських традиціѐх, календарі. І з гетьманами і етнографічно-забарвлені… акось навіть купувала там
мапу сучасної України, але розділену на етнографічні куточки України, і на цій мапі, відповідно до
етнографічних країв, змальовані українці в народному вбранні. Отакі високомистецькі календарі та
мапи, ѐкі пропагуять знаннѐ і національні цінності, повинні б були продаватисѐ по всій Україні, але ѐ їх
не бачила навіть у дідів на Майдані. Напевно тому, що друкуятьсѐ такі речі дуже малим накладом. А
вони ж, отакі показові, німі вчителі-вихователі, повинні бути у кожній школі України та навіть у кожному
класі, у всіх установах і закладах. Отоді не буде таких ганебних результатів невтішного опитуваннѐ. Тоді
нікому не спаде на думку здвигати в Україні пам’ѐтники цариці, ѐка знеславила наше козацтво,
закріпачила українців, позбавила їх своюї мови. а в це твердо віря, хоча і не претендуя і не зазіхая на
остаточну істину в цьому питанні. Зі мноя можна погоджуватись і навпаки – сперечатись, але і моѐ
правда лежить на поверхні, ота правда, в ѐкій «вода камінь точить». А ѐ на відстані багатьох кілометрів
від рідної України лише керуясѐ виваженим в куточках моюї Душі логічним розмислом і хочу добра длѐ
свого українського народу, длѐ своюї зраненої Вітчизни.
І останню. акоя міроя можна сьогодні мірѐти українську освіту в Росії?
Це питаннѐ ю болячим на протѐзі всіх років Незалежності України. Здобутку майже не маюмо.
Можемо порадіти лишень за окремі Громади, такі скажімо, ѐк українська Громада в Томську, Башкортостані,
Нижнюкамську, в ѐких силами самих Громад організовані недільні класи, та й навіть факультети при вищих
навчальних закладах. Але то відбулось не завдѐки, а всупереч і внаслідок дуже клопіткої роботи лідерів цих
Громад. акщо ж заводити мову про такий корисний досвід в Нижнюкамську або Уфі, , то тут маю місце ще й
той непересічний фактор, що ці Громади хоч і працяять на терені РФ, але ж в першу чергу, то ю Татарстан і
Башкортостан, а це дуже впливаю на відомий результат. Інша справа в Москві або в Мурманську, або ще
десь в російській глибинці. Завважу відверто і таке, що не всі батьки ще й хочуть бути українцѐми, а відтак і
не заохочені в українській освіті своюї дитини. А з нас вимагаять в РОНО ( зрозуміло що, длѐ годитьсѐ), аби
набравсѐ відразу клас, відповідно батьківських заѐв…., а тоді, мовлѐв, будемо думати. На початку
дев’ѐностих років у нас в Мурманську деѐкі політичні ділки від КПРФ та від руху «Слов’ѐнський ход»,
керуячись своїми особистими планами, зробили спробу впровадити факультативне навчаннѐ при одній із
шкіл Мурманська. Протѐгом місѐцѐ набравсѐ український клас, тобто клас, ѐкий заохочено долучивсѐ до
факультативного навчаннѐ з української мови та культури, тощо. Директор ціюї школи – білоруска, але
білоруський клас зібравсѐ малим за складом, десь осіб 4 або 5, отож вирішили зробити спільний
слов’ѐнський клас, а зрештоя і цѐ ідеѐ не знайшла підтримки. Трохи погрались в «совютський соязик»
напередодні виборів і на тому все. Післѐ того ѐ особисто неодноразово підіймала питаннѐ створеннѐ
факультативів і саме на рівні Голови в міського відділу освіти, але все відповідали: «Надо подождать…» Аж
тут, нещодавно запрошуять мене та інших лідерів національно-культурних об’юднань длѐ обговореннѐ
планів міського відділу освіти щодо вихованнѐ у школѐрів інтернаціонального світоглѐду. Була оголошена
така думка, що мовлѐв, теперішні російські школѐрі геть нічого не знаять про бувші соязні республіки і т.і. І
відрізу ж мені попередженнѐ: «Тільки не заводьте розмову про факультативи…» В день цього апаратного
засіданнѐ мені ще декілька раз нагадали про ця умову, а чи то пак вимогу. Були тут непогані виступи, але
здебільшого до міжнаціонального терпіннѐ і миру закликали саме шовіністи. Цих «миротворців» знаюмо
давно і тому було смішно слухати таке фарисейство. Надали й мені хвилинку!!! длѐ виступу. Дуже квапливо і
майже на ѐкомусь вибуху ѐ випалила свої пропозиції, нагадала про явілей А.С. Макаренка, М.В, Гоголѐ та
оголосила теми наших майбутніх проектів. Ці теми багатьох зацікавили, пізніше до мене підходили з
питаннѐми, відбулись розмови з директорами та завучами шкіл, – ляди готові до співпраці, воно то й ми
залябки, але будь-ѐкий проект вимагаю витрат і тому завжди його реалізаціѐ під великим питаннѐм. А нам
би дуже хотілось залучити до нашої роботи і школѐрів, і батьків, бо добре розуміюмо, що в такому разі це
будуть українці, бо кожен таки буде обирати свою. І ѐкщо сьогодні таким сім’ѐм бракую часу або, що
найвірогідніше, скеровані інертністя, то в разі, коли цим питаннѐм буде перейматисѐ керівництво школи, то
тут робота пожвавитьсѐ. Але, нагадая, все залежить від нашого достатку, ѐкого нема. Будемо щось робити.
Ми вже звиклі до биттѐ чолом у стіну і маюмо в цій площині неабиѐкий досвід.
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Антоніна Листопад
ОСВаТА
У жорновинні жоден з нас не зник.
Хоч забираять в нас щоднѐ Свободу.
У нас ю Піснѐ, Писанка, Рушник.
Все вишите Вкраїнським Родом.
Гетьмани, гридні, старці і ченці…
Були й раби, і зрадники.
В коморах!
…У нас ю поле, плаї, пшениці.
Освѐчено усе Вкраїнським Родом.
Але найбільше межи нами чвар.
Тепло не зацвіте посеред льоду.
У нас-Калина, Коливо, Кобзар.
Все відкарбовано Вкраїнським Родом.
Несли й несемо Справжні Хоругви.
Народність ю серед мого Народу!
У нас ю цівка. Цвинтар.
І Церкви!
Збудоване усе Вкраїнським Родом.
Ще збудувати б лиш СВОЯ ДЕРЖАВУ!
Свою зерно засипать в жолоби.
Ю ВСЕ У НАС.
І длѐ ганьби, й длѐ слави.
НЕ ТРЕБА НАМ НІ СЛАВИ, НІ ГАНЬБИ.

Іван ПАСЕМКО
Науково-дослідний інститут українознавства Міністерства освіти і науки України, м. Київ

ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА ДІАСПОРИ
Сучасна українська освіта ѐк у межах України, так і в діаспорі маю свої проблеми ѐк у минулому
столітті, так і нині у XXI столітті. Можна наводити безліч прикладів того, як українська освітнѐ еліта боретьсѐ
за свої українські принципи втіленнѐ ідеалів національної освіти, але існуваннѐ внутрішньої української
діаспори (дефініціѐ Ігорѐ Лосева) у сучасній Україні, ѐк наѐвність денаціоналізованих регіонів – це свідченнѐ
того, що наша держава залишаютьсѐ у надто складній ситуації і важко пересвідчити декотрих інтелектуалІвінтернаціоналістів у потребі ѐкнайшвидше розв'ѐзати ця проблему, що загрожую нашому майбутньому.
Посттоталітарна Україна породила таке унікальне ѐвище ѐк внутрішнѐ українська діаспора, коли титульна
націѐ не може протистоѐти національним меншинам і тому в окремих містах у нашій країні можуть
відкривати національні школи нацменшин, відкривати пам'ѐтники тим, хто катував Україну, зокрема тій, про
ѐку Кобзар понад півтора століттѐ тому сказав:
«А в т о р а ѐ доконала
Вдову сиротину».
І тій, що нас «доконала», нечисленна російська меншина у містах Одесі та Севастополі відкриваю
пам'ѐтники, порѐдкую по-своюму, щоб прославити, Катерину, ѐка порѐд із першим, розпинаячи нашу
Україну, сприѐла переселення росіѐн, німців, сербів на терени України, зокрема на терени Запорізької
Січі картопельку саджати, тим самим створяячи складну національну, панораму, що маюмо нині в
Україні. Українська мова в тих регіонах помираю інтенсивніше, аніж це було в епоху «розвиненого
соціалізму», проблеми українського шкільництва ще більше ускладнилисѐ, аніж було це досі. То що ж
тут казати про «проблеми освіти України», ѐкщо відкрити українську школу чи гімназія в Донецьку або
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Сімферополі нині став проблематичнішим, і наш «український» у лапках чиновник стоїть на сторожі
окупаційних інтересів і ніколи не проѐвить характеру, щоб захистити наше українське материнське
слово, український дошкільний заклад, український освітній заклад. а задумуясь нині і не можу
збагнути, чому в умовах Австро-Угорської імперії галичани, буковинці мали можливість навчати своїх
дітей українськоя мовоя, а в умовах незалежної України буваю в окремих місцѐх така ж точно ситуаціѐ,
ѐк то було в епоху знаного міністра «просвещениѐ», що галасував на весь світ «не было, нет и быть не
может». А звідси наслідки: років шість тому бував ѐ в гостѐх у Польщі на Шльонську, під час відбуттѐ
автобусом із Вроцлава до Львова помітив, що група школѐрів, ѐка репрезентувала українське
шкільництво на одному із міжнародних семінарів у тому регіоні Польщі, систематично поміж собоя
спілкуятьсѐ лише мовоя північного сусіда. На мою здивоване запитаннѐ: «А мы занимаемсѐ в русской
школе!» Невже в Україні не можна вже відшукати дітей, ѐкі володіять українськоя мовоя і посилати їх,
школѐрів, на схожі дитѐчі форуми, щоб вони гідно представлѐли український народ, Україну, щоб,
зрештоя, той світ Ювроунії не уѐвлѐв українців, ѐк незрозумілу ювропейську біомасу. Так і хочетьсѐ
вигукнути: «Читаймо Ювгена Маланяка!»
Було й таке. ак переможець конкурсу «Білѐ карти братньої Польщі», ѐкось ѐ опинивсѐ у Кракові. З
причин захворяваннѐ не зумів своючасно вибратисѐ на чергову екскурсія на знаний краківський пагорб
– Вавель. Прибувши з запізненнѐм, ѐ пристав до словацької туристської групи, керівник словацького
гурту не мав нічого проти, будь ласка. І коли з'ѐвивсѐ екскурсовод та розпочав своя розповідь чеськоя,
то з середини словацького гурту піднѐласѐ вгору рука: «О prepacenie! Sme Slovaci!» Фахівець чеської
мови попросив вибаченнѐ і сказав, що зараз він виправить ситуація. акихось п'ѐть хвилин, і все
змінилосѐ на користь словаків, виправили ситуація несправедливості. Практично жодного скандалу.
По-ювропейському! Нині дивишсѐ ця «Свободу слова» на екранах українського телебаченнѐ і запитуюш
себе: «А длѐ кого цѐ свобода – длѐ українських автохтонів, а чи длѐ заброд і прибульців?». Інколи
запитуя себе, а чи хтось з тих незалежних українців зведе вгору своя руку, ѐк це зробили словаки іде
1966 року, і чи не заѐвить категорично і вимогливо: «Вибачте, але ми українці!»
А щодо нашої внутрішньої української діаспори, що змушена воявати, вимагати, скаржитисѐ, але
в борні з сучасними колонізаторами жодних наслідків, бо ж усі витлумачуять нам, що українці титульна
націѐ – націѐ гуманістів, зрештоя, господинѐ у своюму домі і маю поступитисѐ, щоб, не дай Боже, не
створити складних стосунків з тими, хто, турбуячись про добробут українців, майже задарма продаю
нам голубе паливо з Уренгоя, ѐке, щоправда, видобуваять там переважно українці.
Зрештоя, ѐк нам відстоявати, вимагати відкриттѐ українських шкіл, скажімо, у Словаччині або Румунії,
ѐкщо ми, українці, не можемо відкрити українські школи на Луганщині або в Донбасі, називая длѐ прикладу
ті регіони, де відсоток українського населеннѐ далеко поза 50 відсотків. Може, зглѐнутьсѐ колись українські
чиновники на ту нашу внутрішня діаспору в Україні, ѐкось поспівчуваять цій нашій внутрішній діаспорі? ак
це зрозуміти в XXI столітті, ѐкщо Австро-Угорщина забезпечувала навчаннѐ українськоя мовоя в Галичині
ще наприкінці XIX та на початку XX ст.? Чи можна порівнѐти це з умовами навчаннѐ українців на
Наддніпрѐнщині в XIX ст. та і в XX ст.? акось напередодні проведеннѐ в Киюві Всеукраїнських наукових
читань, присвѐчених пам'ѐті Анатоліѐ Погрібного, мені зателефонувала голова Севастопольської міської
організації «Ліги українських жінок» Ювгеніѐ Витвицька, із Севастополѐ, міста героїчних українських морѐків,
у ѐкому наших офіцерів, ѐкі стали на бік УНР, топили з прив'ѐзаним вантажем на шиї в одній із бухт міста
«доблесні визволителі», тож з того південного міста зателефонувала мені одна із колег Анатоліѐ Погрібного
– вона ж голова Севастопольської філії Всеукраїнського педагогічного товариства імені Григоріѐ Ващенка,
колись репресована найгуманнішоя у світі тоталітарноя режимноя системоя СРСР разом зі своїми
батьками галичанка з Тернопільщини Ювгеніѐ Витвицька. Скаржитьсѐ і просить поради, ѐкий із ЗМІ найкраще
б поінформувати, ѐк цими днѐми новітні завойовники, прикриваячись своюя українськоя владоя, знищили
українську бібліотеку товариства ім. Г. Ващенка у дитѐчому садку, де був її останній притулок, викинувши
просто на вулиця – так вчинила районна адміністраціѐ Севастополѐ. Бібліотеку, ѐка упродовж років
комплектувалась особисто професорами Анатоліюм Погрібним, Миколоя Тимошиком, Ювгеном
Федоренком (США), Петром Кононенком, Василем Шендеровським, автором цих рѐдків. І це у Севастополі,
колишньому Херсонесі, де наш київський кнѐзь Володимир Великий хрестивсѐ, а потім відбув до Киюва
хрестити Русь 988 року! У 15, 16, 17 та до початкку 80-х років XVI 11-го ст. тут домінував український елемент
аж до захопленнѐ Криму російськоя арміюя в 1783 року.
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Ще пригадалисѐ описи перебуваннѐ Російської армії на початку І світової війни у Львові: спалені
гори українських книжок, видані з такими труднощами у протистоѐнні з переважно польськоя
адміністраціюя у Львові. Це було ще до того, ѐк запалали у Німеччині книжкові вогнища післѐ приходу
до влади біснуватого фярера. Але першість тут не за Гітлером!
ак же розв'ѐзано питаннѐ української освіти у США? У цій країні сконцентровано, може, найпотужніші
наукові кадри українознавчі в, істориків, літераторів та літературознавців, філософів та політологів; тут
функціонуять відповідні українознавчі інституції – школи українознавства від Нья-Йорку аж до Каліфорнії – з
метоя здійсненнѐ керівництва цими школами, координації їх роботи і була створена Шкільна Рада при
Українському Конгресовому Комітеті Америки. 2003 року Рада відзначила свою п'ѐтдесѐтиріччѐ. Голова
Управи Шкільної Ради доктор Ювген Федоренко у своюму програмному виступі «У 50-тѐ Шкільної Ради»
наголошую і підкресляю роль інтелектуального та національного вихованнѐ у згаданих школах. І вже у
першому проекті програми Шкіл Українознавства на повен голос окреслено ті завданнѐ, що стоѐть перед
українськими інтелектуалами у справі вихованнѐ нових поколінь української інтелігенції; «Навчаннѐ,
опануваннѐ й поширеннѐ української мови, а тим самим краще й успішніше переданнѐ духовних надбань
українського народу». Інший пункт уже національного вихованнѐ вимагав: «Виробленнѐ суспільного почуттѐ
відповідальності та вкляченнѐ в життѐ української громади». У цій країні мас свої традиції «Голос Америки»,
що сприѐв поширення правдивої інформації не лише серед української громадськості матірної України, але
й у середовищі української діаспори США та Канади. Зрештоя, тут функціоную одна із найповажніших
українських академій поза межами України – УВАН у США (Українська Вільна Академіѐ Наук у СІЛА), відділ
україністики у Гарвардському університеті, знана «Соязівка», що слугую своюрідним оазисом українства на
Американському континенті, тут же віднайшли цивілізовані умови длѐ своюї діѐльності численні редакційні
колективи періодичних видань, що з'ѐвлѐятьсѐ своюрідними оберегами українства, де нові поколіннѐ
американських українців маять реальні умови опановувати українське слово – це перш за все найстаріше на
планеті українське періодичне виданнѐ – газета «Свобода», часописи «Америка», «Рідна Школа», журнал
українського янацтва «Крилаті» тощо. Загальна картина така, що засвідчую велику кількість українських
установ, ѐкі аж ніѐк не загрожуять Існування американських державних та приватних інституцій, ѐк цього
страшенно побоявалась російська та комуністична імперії Росії.
Це ще одно свідченнѐ того, ѐк українці у чужинецькому середовищі можуть успішно розв'ѐзувати
проблеми національного навчаннѐ та вихованнѐ молодих поколінь українських громад. Переді мноя
явілейне виданнѐ «П'ѐтдесѐтиріччѐ Шкільної Ради при Українському Конгресовому Комітеті Америки» – це
справжній літопис Шкіл Українознавства у США. Перечитуя, осмисляя, аналізуя, котрому із нарисів оддати
перевагу? Ось хоча б деѐкі із них: «Школа Українознавства ім. Т. Г. Шевченка при Українському
православному соборі св. Володимира», м. Парма, Огайо – автор Володимир Боднар; «Школа
Українознавства в Пассейку», Нья Джерсі – автор Володимир Кривоніс; «Школа Українознавства в
Портленді», Оригон – автор Ігор Левків; «Школа Українознавства в Рентоні», Вашингтон, автор – Петро
Гороховський; «Рідна школа ім. Тараса Шевченка в Рочестері», автор – Петро Лещишин; «Школа
Українознавства у Сакраменто», Каліфорніѐ 1993-2001 pp., автори – Б. Сторожук, О. Гридяшко, С. Косѐнчик,
А. Гридяшко, О. Журавель. Але віддая перевагу саме останньому нарисові «Школа Українознавства Ім. Лесі
Українки в Сиракузах, Н.И.», авторства – Миколи Дуплѐка, бо десь на початку XX століттѐ у цьому містечку
працявав трускавчанин о. Олекса Пристай (1863-1944), автор тетралогії «З Трускавцѐ у світ хмародерів», що
побачила світ у Львові відповідно 1933, 1935, 1936 та 1937 роках. Саме тут, у Сиракузах, о. Олекса Пристай
віднайшов свій вічний спочинок. Про о. Олексу Пристаѐ згадуя у своїй книжці «Українство: світові обшири»
[1, с. 392+, про о. О. Пристаѐ друкував ѐ нарис в одному із чисел «Рідної Школи» десь наприкінці минулого
століттѐ Автор Микола Дуплѐк починаю наступним чином свій нарис: «Школа – це обличчѐ даної громади,
свідоцтво дбайливості ціюї громади про себе, про нове поколіннѐ, що воно його вирощую, про майбутню.
Коли ѐкесь місто чи село маю гарну і добру школу, то цѐ школа ю свідоцтвом розуміннѐ важливості освіти і
зрілості громадѐн, особливо батьків, ѐкі про неї дбаять.
акщо взѐти до уваги українську громаду, то цѐ правда набираю ще більшої ваги, бо Школа
Українознавства ю метрикоя свідомості і національної гордости кожного громадѐнина українського
роду, ѐкий дорожить культурноя спадщиноя своїх батьків і предків» [2, с. 291+. У розділі свого
матеріалу про «Виховний аспект Школи Українознавства ім. Лесі Українки» директор Микола Дуплѐк,
зокрема, зазначаю, що «Всупереч впливам асимілѐції, мішаним подружжѐм та іншим дуже некорисним
впливам американського середовища, Школа Українознавства не могла не залишити корисного сліду
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

на вихованні та праці української молоді. Безперечно, допоміжним фактором у праці педагогів була
працѐ молодечих організацій на терені громади – Спілки Української Молоді, Пласту та Об'юднаннѐ
Української Демократичної Української Молоді» [3, с. 296].
Говорѐчи про світ української ювропейської діаспори або, краще кажучи, про доля українського
автохтонного населеннѐ у двох ювропейських країнах, у Польщі та Словаччині, відзначимо, що процес
українського шкільництва ѐк у Польщі, так і Словаччині маю свої великі проблеми. 29 червнѐ 2003 року
український тижневик «Наше Слово» (Варшава) надрукував ще одну нерадісну длѐ українців вістку. Під
заголовком «Сполох. Невже нас лише 31 тисѐча?!» подано підсумки 2002 року перепису населеннѐ у
Польщі. Навіть білорусів польські переписувачі зафіксували 49 тисѐч. 1 це тоді, коли українці, незважаячи на
операція «Вісла», залишалисѐ в післѐвоюнний період майже завжди другим за чисельністя післѐ корінної
польської нації етносом. ак могли 180 тисѐч українців за ѐкихось останніх 10-15 років втратити понад 150
тисѐч своїх співвітчизників? Під час Акції «Вісла» було виселено переважно на Захід Польщі: з Краківського
воюводства – 10510 осіб, Рѐшівського (Жешовського) – 85339, Ляблінського – 44726. їх було розселено на
території дев'ѐти у 71 повіті: у Білостоцькому – 995 осіб, Гданському 5280, Кошалінському – 31169,
Ольштинському – 56625, Опольському – 2542, Познанському – 1437, Щецинському – 15058, Вроцлавському
15491 та Зеленогорському – 10870. Думаютьсѐ, що переважна більшість українців не вступила до монашого
ордену. «Наше Слово» обіцѐло розгорнути дискусія навколо цих даних, але лише в числі 29 від 20 липнѐ
2003 р. тижневик надав слово стажистові Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАМ України,
докторанту Східного інституту Університету їм. А. Міцкевича у Познані п. Петрові Андрусечку, на думку ѐкого
«ще зарано говорити про ѐкусь трагедія. Длѐ більшого заспокоюннѐ українців автор цитую знавцѐ
національних проблем Кшиштофа Кваснювського, ѐкий вважаю, що «кожна меншина, ѐка не репатріяютьсѐ з
чужої етнічної території, властиво, знаходитьсѐ на шлѐху до повної асимілѐції». «аке їхало, таке здибало», –
кажуть в Україні. А ѐкщо це в лемків та українців до операції «Вісла» були споконвіку автохтонні землі, то
може грунти та ліси вантажити до вагонів.
Додамо, що така ж сумна долѐ і русинів-українців у сусідній Словаччині, про що тривожно
говорив у травні 2002 р. академік НАН України доктор Микола Мушинка у своюму виступі на ПІ Конгресі
Світової Федерації українських лемківських об'юднань (СФУЛО) в Українському домі в Киюві, інформуячи
учасників того Конгресу, що на теренах Словаччини під час перепису було зафіксовано 219800
громадѐн, котрі зарахували себе до греко-католицької конфесії, 50360 громадѐн – православної
конфесії. А це свідчить про те, що така кількість у Словаччині українців. Але водночас перепис громадѐн
Словаччини показав, що 24200 осіб назвали себе русинами, а 10814 – українцѐми, 500 громадѐн –
росіѐнами. Тож проста математика: 219800+50360=270160 громадѐн Словацької республіки аж ніѐк не
можуть бути словаками! Словаки – переважно католики, зрідка -протестанти. Отже, усі ті маляваннѐ з
переписами – це недоотриманий контингент дітей в українських школах, це ще одна втрата длѐ
українства. Українці ѐк упродовж XIX – XX століть втратили територіально десь білѐ 400 тис. км2, так і
нині продовжуять нести фізичні втрати стосовно кількості українського етносу ѐк у межах матірної
України, так по всіх усядах, куди розсіѐла долѐ гамірливих, інколи незібраних українців.
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Ігор ШУЛЬГА
Саратовський військовий інститут біологічної та хімічної безпеки, Росіѐ

ШЛЯХИ ПОЛІТИКИ «УКРАЇНІЗАЦІЇ» В НИЗОВОМУ ПОВОЛЖІ
Післѐ закінченнѐ Громадѐнської війни більшовики приступили до вирішеннѐ національного
питаннѐ. Заходи, що впроваджувались в рамках національної політики повинні були показати світовому
суспільству ѐк робітниче-селѐнська влада будую нове життѐ серед національних меншин колишньої
Російської імперії. Одніюя з гілок становленнѐ національно-культурного будівництва стала політика
«українізації», що провадиласѐ стосовно українського населеннѐ. Перші спроби об’юктивно оцінити

108

Секціѐ І. Здобутки діаспори у гуманітарній, освітній, технічній, природничій сферах:
глобальний і український контекст. Друга підсекціѐ

результати «українізації», без ідеологічних штампів та політичної заангажованності на початку
нинішнього століттѐ були зроблені істориками В. Сергійчук і О. Борісьонок [1]. Але їх роботи не
зменшили всіюї важливості і актуальності проблеми, навпаки тільки ще більше пробуджуять науковий
інтерес до «українізації». В цьому контексті ми пропонуюмо на підґрунті раніше недоступних архівних
документів прослідкувати особливості проведеннѐ та наслідки «українізації» на прикладі українства
Низового Поволжѐ. Регіональний аспект українізації тільки розширяю наші знаннѐ і висвітляю справжню
ставленнѐ більшовиків до українців і в цілому до вирішеннѐ національного питаннѐ.
У кінці травнѐ 1917 р. в ст. Ново-Анінській Царицинської губернії вчитель В. Ф. Ільїнський
започаткував перший педагогічний технікум на території Низового Поволжѐ. Цей навчальний заклад
замислявавсѐ ѐк суто український, але на таку пропозиція вчителѐ-ентузіаста місцева влада погодилась
за умови, що він буде російсько-українським. Пропрацявати технікуму довелось тільки два навчальні
роки 1917/1918 і 1918/1919. Громадѐнська війна на деѐкий час зупинила діѐльність технікуму, але все ж
технікуму встиг зробити перший випуск вчителів длѐ двокласних шкіл. Післѐ закінченнѐ війни технікум
відновив своя діѐльність у виглѐді педагогічних курсів ім. Т. Г. Шевченка [2].
10 листопада 1917 р. в м. Саратові відбувсѐ збір офіцерів і солдатів-українців, на ѐкому було прийнѐто
рішеннѐ про створеннѐ Української Військової Ради. Створена Рада приступила до формуваннѐ окремої
української частини зі складу Саратовського і найближчих частин Самарського гарнізону [3]. Активна
діѐльність Ради схвилявала Саратовську Раду робітничих і солдатських депутатів. Не отримавши у
більшовиків підтримки щодо створеннѐ української військової частини, Українська Військова Рада знайшла її
у їх суперників – саратовській міській Думі, час існуваннѐ ѐкої був недовгим. Післѐ встановленнѐ остаточної
влади більшовиків в Саратові, Українська Військова Рада, ѐк контрреволяційний орган в повному складі
була ув’ѐзнена в міську тярму.
На початку 1918 р. на територіѐх підвладних більшовикам у складі губернських виконкомів були
створенні відділи з справ національностей. Зокрема в Саратові тільки у кінці року при відділі була
створена українська секціѐ. Але час існуваннѐ ціюї секції на відміну від подібних (татарської,
мордовської, польської, юврейської) був недовгим, лише три місѐці. Робота секції зводилась до
більшовицької агітації солдатів-українців, а про потреби місцевих українців навіть і не йшлосѐ.
Післѐ закінченнѐ Громадѐнської війни місцеві більшовики при вирішенні національного питаннѐ
майже не згадували про нижньоволзьких українців. Незважаячи на рішеннѐ ХІІ з’їзду щодо коренізації,
основна робота була зосереджена навколо таких меншин края ѐк ювреї, полѐки, татари, мордва. Про
потребу українізації ніхто і не говорив, не зважаячи на те що на початку 1920-х років в Низовому
Поволжі нараховувалось 489456 українців (Саратовська губерніѐ – 252329 осіб, Республіка Німців
Поволжѐ – 124311 осіб, Царицинська губерніѐ – 97631 особа, Астраханська губерніѐ – 15185 осіб) [4].
Місцеві більшовики доказували, що в Низовому Поволжі українців ѐк нації не існую, а ю тільки «хохли»,
ѐкі краще розуміять російську мову, а української мови не знаять і цураятьсѐ. Але ѐк свідчать документи
справжню ставленнѐ українців до своюї мови і до українізації було відмінним від ставленнѐ місцевих
більшовиків. До того ж місцевим українцѐм час від часу нагадували про їх контрреволяційність «жовтоблакитного ґатунку» [5]. Епітети «українець», «самостійник», «петлярівець», «контрреволяціонер»
використовувались ѐк синоніми, що звичайно впливало на українців і змушувало їх мову йти в підпіллѐ *6+.
Та завдѐки поодиноким вчителѐм-українцѐм справа «українізації» хоч і дуже повільно, все ж таки пробивала
собі дорогу. Вони весь час доказували місцевим керівникам, що нижньоволзькі українці не обрусіли, що їх
мова не відрізнѐютьсѐ від мови українців, ѐкі живуть в Україні. Але длѐ місцевих партійних функціонерів
докази вчителів і дійсна ситуаціѐ була не важлива, головне щоб в Москві «…вирішили принципове питаннѐ,
ким вважаятьсѐ українці, що переселись з України на територія РРФСР … і порѐд з своюя рідноя мовоя
розмовлѐять і російськоя» *7+. Найбільш завзѐті партійці, особливо в Саратовській і Сталінградській
губерніѐх, продовжували стару імперську політику в відношенні українців і запевнѐли, що українців ѐк нації
не існую, ю лише малоросійська народність, ѐка по суті нічим не відрізнѐютьсѐ від руських.
Більш стриманими в своїх заѐвах і ставленні щодо «українізації» були керівники Автономної
Радѐнської Соціалістичної Республіки німців Поволжѐ. ак свідчать документи, в Німреспубліці про стан
«українізації» затурбувались тільки в 1924 році. Підготувавши на короткотермінових українських
педагогічних курсах в ст. Ново-Анінській сім вчителів-українців по рознарѐдці відправили длѐ
проведеннѐ «українізації» в українські села республіки. Прибувши на місцѐ, вчителі зіткнулисѐ з низкоя
матеріальних і фінансових труднощів, але головними були не вони, а недовіра до нових більшовицьких
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заходів. На пропозиція вчителѐ «українізувати» село селѐни відповідали: «У мужиках нас залишити
хочете» [8]. Запевненнѐ вчителів не допомагали, тому що партосередки або мовчали, або ж
висловлявалисѐ проти такої думки. Поодинокий вчитель в інших місцѐх неспроможний був щось
зробити і лише деѐкі уперто домагалисѐ української групи і серед мовчанки і суперечок в п’ѐти із семи
сіл почалась робота. Протѐгом наступного року страх селѐн «залишитись в мужиках» в більшості сіл так і
не вдалосѐ подолати, тим більше, що органи освіти зовсім перестали піклуватисѐ заходами
«українізації». На другий рік, через упертість вчителів залишилось тільки три «українізованих» села.
Перші спроби українізації в Низовому Поволжі показали, що більшовики офіційно проголошуячи
«українізація» на справді були до неї байдужі, особливо на місцевому рівні. У звіті, що надійшов до
Наркомпросу РРФСР від 10 липнѐ 1925 р. зазначалосѐ: «по Саратовській губернії видно, що зі сторони
губернських і повітових органів, питаннѐм освіти серед українського населеннѐ не наділѐютьсѐ
необхідної уваги … робота ведетьсѐ самим населеннѐм, але ѐка робота. Без керівництва партійних і
радѐнських органів і приймаю спотворені форми» [9]. Але на такі доповіді Москва реагувала дуже рідко,
а коли і надсилала циркулѐри і накази, місцеві більшовики робили все на свій розсуд і далі не помічати
потреб «українізації». Наприклад, на засіданні повіткому РКП(б) Камишинської організації від 15
вереснѐ 1925 р. відзначалось: «… населеннѐ Камишинського повіту складаять виклячно українці, котрі
весь час знаходѐтьсѐ в спілкуванні з великоруським населеннѐм і руськоя культуроя, а з приводу
цього, Президіѐм вважаю, що виділѐть роботу серед українських нацменшин в Камишинському повіті,
немаю ніѐкої необхідності» [10].
Але такі висновки і рішеннѐ підтримували не всі, ті хто добре знали місцевих українців говорили
про них інше, і бачили ситуація по-іншому. Відповідальний робітник тов. Сараїв, учасник комісії від
Саратовського губкому, що вивчала українське питаннѐ в 1926 р., в докладній записці писав: «На
самому ділі товариші вважаячи що українці обрусіли – помилѐятьсѐ, бо вони знаять тільки українську
верхівку: інтелігенція, торговців, кулаків та міських робочих, котрі маять більше контактів з
навколишнім російським населеннѐм. Але маса українського населеннѐ особливо жінки і діти дуже
погано володіять російськоя мовоя; вони спілкуятьсѐ між собоя лише українськоя. Комісії
приходилось спостерігати, ѐк партіюць-українець почав свій виступ російськоя мовоя, не витримав і
перейшов на українську. Встановлені факти, коли назначена нова вчителька не володіла українськоя
мовоя і не мала можливості поѐснити дітворі плакала і тікала зі школи. Молода дівчина, що бажала
вступити в комсомол, і через погане знаннѐ російської мови висміяваласѐ на зібранні і післѐ цього не
стала вступати до комсомолу» [11]. І це були не поодинокі спостереженнѐ, але на них партійне та
радѐнське керівництво уваги не звертали.
Часто на місцѐх від партійних керівників приходилось чути, що населеннѐ не хоче навчатись
української мови, що ж це ѐвище мало місце. ака в цьому причина? Населеннѐ хотіло б навчатись на
рідній мові, але висловляютьсѐ проти, тому що в нього немаю перспективи в цьому питанні.
Поширяваласѐ думка: «Навіщо нам українська школа, коли всѐ середнѐ, вища і спеціальна освіта
російськоя мовоя. Нам при такому стані не буде ходу. Раніше не давали ходу, а тепер знову придумали
українізація, щоб не давати нам ходу. Досить нас дурити» [12].
Важливим було й те, що органи ѐкі повинні проводити заходи щодо розгортаннѐ «українізації», в
першу чергу наркомпроси самі гальмували цей процес. ак відзначалось у звіті українського
центрального бяро Раднацмена за жовтень 1924 – квітень 1925 р.: «… одним з основних гальм
успішного розвитку української роботи, ю органи народної освіти на місцѐх, серед робітників котрих до
цього часу ще не зжиті: невільна тенденціѐ до русифікації, політики великодержавної нації» [13].
Проведене дослідженнѐ інспектором української секції Народного комісаріату освіти Шафран показала,
що на словах всі були згодні з тим що потрібно проводити українізація, навіть намітили програму робіт,
але ѐк тільки інспектор повернувсѐ до Москви про українізація знову забули.
Порѐд з об’юктивними чинниками, що впливали на хід українізації потрібно окремо наголосити і
на суб’юктивні. З цього приводу, найбільш емоційноя і в деѐкій мірі драматичноя була ситуаціѐ, що
склаласѐ в Сталінградській губернії. ак зазначалось в зверненні Раднацмену до Секретарѐ
Сталінградського Губкому, Комісіѐ з вивченнѐ українського питаннѐ прийшла до висновку, що длѐ
розгортаннѐ роботи серед українського населеннѐ Сталінградської губернії обов’ѐзково потрібно
назначити відповідального працівника-українцѐ. Задовольнѐячи бажаннѐ сталінградських більшовиків,
урѐд призначив на посаду українського інструктора при ГубВНО тов. Губенка, але післѐ його
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призначеннѐ справа «українізації» так і не розпочалась. Український інструктор ніде не мав підтримки,
ѐкщо не сказати більше, в кращому випадку байдуже ставленнѐ до його пропозицій, а через три місѐці
він і зовсім був знѐтий з посади. До звільненнѐ Губенка чимало зусиль приклав тов. Аблуллаев – голова
Сталінградського Губраднацмена. Він шовіністично налаштований щодо українського питаннѐ і самовладно
до призначеннѐ Губенко вирішував питаннѐ ѐк українського, так в цілому і національного, будівництва в
губернії. Навіть робота що проводило ГубВНО серед інших меншин була під його кураторством. Саме
керівництво ГубВНО через деѐкий час післѐ призначеннѐ Губенка на посаду з радістя йому повідомило:
«Так повідомля длѐ Вас печальну новину – серед хохлів роботу не вести, не потрібно хохлів вчить на їх
хохлацькій мові… Правда вони там нашуміли, про них балакаять багато. Вони навіть звертались в
Раднарком і той вирішив провести плебісцит, так що не наше діло вести роботу серед них» [14]. А
напередодні цього, скориставшись відсутністя українського інструктора, прибічник Абдуллаюва, татарський
інструктор Ібрагімов, звертаячись до Раднацмен Наркомпроса в жовтні 1925 р., просив «… не висилати
українську літературу до губернії, так ѐк її у нас ніхто не вмію читати» [15].
Майже аналогічна ситуаціѐ склаласѐ і в Саратові, де керманичами роботи серед національних
меншин були татарський і мордовський інструктори. Наприкінці 1925 – початку 1926 р. Наркомпрос
підвів підсумки і відзначив труднощі роботи серед українського населеннѐ РРФСР і переходу до
навчаннѐ українськоя мовоя. Ці труднощі зумовлявались:
1. Близькоя спорідненістя української і російської мов, що призводить до запереченнѐ
самостійності української нації і формування уѐви, що українська мова ю «неправильна російська».
2. Відсутність достатньої кількості вчителів-українців.
3. Недостатню знаннѐ мови вчителѐми ѐкі пройшли короткострокові курси перепідготовки.
4. Відсутність перспективи у населеннѐ при навчанні в українській школі – майже повна
відсутність шкіл вищого типу, що викладаять на рідній мові, технікумів, робота радѐнських,
професійних і громадських організацій російськоя мовоя тощо.
5. Вороже ставленнѐ російських або русифікованих вчителів до переводу на рідну мову.
6. Посиланнѐ з місць на відсутність директив зі сторони партії по розгортання роботи серед
українського населеннѐ в РРФСР, де вони становлѐть національну меншину.
7. Накінець байдужість, а підчас і вороже ставленнѐ органів народної освіти до питаннѐ переходу
шкіл на рідну длѐ населеннѐ мову *16+.
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На семимільйонне українське населеннѐ більшовицька влада спромогласѐ створити тільки 486
шкіл першого ступенѐ, а про школи другого ступенѐ не йшлосѐ. Аналогічна ситуаціѐ виникала з хатами-
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читальнѐми, пунктами з ліквідації безписемності та бібліотеками. З таблиці видно наскільки гостроя
була така ситуаціѐ в Низовому Поволжі, особливо в Сталінградській губернії. Тут місцеве керівництво не
зважало навіть на «сигнали» з Москви. Наприклад, Камишинський повітком в черговий раз, вивчаячи
українське питаннѐ, виніс наступну резоляція: «При подальшій довгостроковій агітаційній роботі з
популѐризації української мови за рахунок великоросійської, пробуджуячі національні почуттѐ
українців, котрі вже зараз виділѐятьсѐ серед великоруського населеннѐ, можна добитись такого стану,
що українське населеннѐ погодитьсѐ на введеннѐ української мови в школах і установах, але від цього
Президіѐ повіткому інших результатів окрім шкоди не бачить. А тому Президіѐ вважаю, що виділѐти
роботу серед українських нацменшин, в Камишинському повіті немаю жодної необхідності» [18].
З донесеннѐ інспектора Рахімбаюва за результатами поїздки в Нижньоволзький Край стаю
зрозумілим, що ситуаціѐ того часу в українському питанні: «... в Саратові в крайових установах говорили
про те, що нацробота ведетьсѐ серед всіх нацменшин, за винѐтком українців, котрі тільки формально,
на папері числѐтьсѐ ѐк нацмени, а на ділі на них дивлѐтьсѐ ѐк на обрусілих і тому всі їх потреби
обслуговуятьсѐ на російській мові. Місцеві органи не раз приймали рішеннѐ українізуватись, а на справі
нічого реального в цьому відношенні не робилосѐ. Шкіл з українськоя мовоя навчаннѐ в
Нижньоволзькому Краї НЕМА (за викляченнѐм одніюї, в слободі Самійлівці» [19]. На перший поглѐд
може здатисѐ враженнѐ що числа наведені в таблиці не співпадаять з висновками Рахінбаюва.
Розходжень тут нема. Справа в тім, що інспектор говорить про ситуація вже післѐ 1926 р. коли навіть
існуяча невелика кількість українських шкіл вже була переведена на російську мову викладаннѐ. В
славнозвісній, на сто відсотків українській слободі Самійлівці (навіть і зараз там можна почути
українську мову) з дев’ѐти шкіл тільки одна залишилась ѐк українська.
Тільки у кінці 1929 р., післѐ наполегливих вимог Москви, на пленумі Нижньо-Волзьского
Крайвиконкому и Крайкому ВКП(б) було поставлено питаннѐ післѐ ѐкого можна говорити, що процес
«українізації» відновивсѐ і почав набирати силу. Одніюя з причин такого повороту була наступна ситуаціѐ:
Низове Поволжѐ, особливо лівобережжѐ було ще мало заселеними територіѐми і ці землі належали до
колонізаційного фонду. Починаячи з середини 1920-х років, тільки в Пугачовський округ переселились
понад 30 тисѐч українців, котрі самі поставили до місцевих органі питаннѐ про українізація. До того ж хвилі
українізації, що досѐгали Низового Поволжѐ з України і все більш погрозливі директиви Москви змусили хоч
і повільно, але посилити роботу місцевих більшовиків серед українців.
На початку 1930-х були відкриті Миколаївський український педтехнікум, а при Балашовському
педагогічному технікумі відкрито українське відділеннѐ. Але ці заходи хоч і сприѐли підготовці вчителівукраїнців, але не вирішували питаннѐ остаточно. На 1932/33 учбовий рік потреба в учителѐх длѐ українських
шкіл складала 535 осіб, педтехнікуми були в змозі дати тільки 36 молодих вчителів. Короткострокові курси
організовані в 1931 р. дозволили підготувати тільки 20 вчителів длѐ українських шкіл. Всього на 1931 р. в
різних педагогічних закладах навчалосѐ 241 студент длѐ українських шкіл Низового Поволжѐ.
Починаячи з 1931 р. українізаціѐ набула системного і планового характеру. Мережа українських шкіл і
навчальних закладів зросла. Тільки кількість шкіл першого ступенѐ зросла до 429. Миколаївський
сільськогосподарський технікум було українізовано. Планувалось при Саратовському університеті відкритий
український відділ, також при робфаці і при радпартшколі в Саратові та Сталінграді або Камишині [20].
5 травнѐ 1931 року в Саратові почала видаватись перша українська крайова газета «Шлѐхом
Леніна». Цей часопис розгорнув широку організаційну роботу в справі «українізації». У кінці цього ж
року почав свою друковане життѐ український журнал длѐ малограмотних «Ленінові Заповіти». Місцеві
установи хоч і з через силу, але все ж таки почали «українізуватись». Планувалось з 1933 р. всі школи,
що знаходѐтьсѐ в межах українських етномасивів перевести на українську мову і всіх дітей-українців
навчати тільки в цих школах. Також, на цей рік планувалось відкрити в достатній кількості школи
другого ступенѐ. Тобто українізаціѐ на папері повинна була ширитисѐ.
Але райдужним планам «українізації» не сталосѐ збутисѐ Післѐ постанові ЦК ВКП(б) та Раднаркому
СРСР від 14 груднѐ 1932 р. передбачалосѐ припинити українізація на Північному Кавказі. Наступного днѐ
відповідні установи були підписані Сталіним і Молотовим стосовно припиненнѐ українізації в
Далекосхідному Краї, Центрально-Чорноземній області та Казахській АСРР. Незважаячи на те, що в
підписаних документах мова про інші райони не йшлосѐ, але цього вже було достатньо, щоб процес
згортаннѐ українізації розпочавсѐ і в інших українських районах РРФСР, а значить і в Низовому Поволжі. На
початку 1933 р. все діловодство, навчаннѐ в школах українських районів Низового Поволжѐ було

112

Секціѐ І. Здобутки діаспори у гуманітарній, освітній, технічній, природничій сферах:
глобальний і український контекст. Друга підсекціѐ

переведено на російську мову, випуск української преси, крайової газети «Шлѐхом Леніна», та журналу
«Ленінові Заповіти» припинено. Місцеві функціонери, прислухавшись до свого вождѐ Сталіна, розпочали
боротьбу з місцевим націоналізмом. В українських школах «поліпшувавсѐ» склад працівників шкіл,
приводом длѐ цього були викриті факти проникненнѐ класово-ворожих впливів у школі, особливо в
українських районах Сталінградської і Саратовської областей. З 10 по 16 січнѐ 1933 р. по всіх містах і районах
Нижньоволзького Края проведені учительські конференції, на ѐких обговорявалось питаннѐ про
постановку виховної роботи в школі і заходи по зміцнення свідомої дисципліни; з метоя підвищеннѐ
класової пильності [21]. В українських районах місцевих керівників-українців за надуманими
звинувачуваннѐми звільнѐли з відповідних посад.
Таким чином, ми можемо стверджувати, що розпочата в 1920-х рр. «українізаціѐ» Низового Поволжѐ
була лише тактичноя гроя більшовиків, ѐка не передбачала конкретних дій в розвитку національнокультурних особливостей українців цього регіону Росії. Місцеві партійні і владні органи із-за відсутності
матеріального забезпеченнѐ і фінансуваннѐ були незацікавлені в розгортанні «українізації». До того ж, серед
більшості партійних і радѐнських керівників панувало уѐвленнѐ, що нижньоволзькі українці ще за царських
часів повністя були зрусифіковані. Тільки у кінці 1920-х – початку 1930 рр. «українізаціѐ» набула системного і
планового характеру, розпочалась конкретна робота серед нижньоволзьких українців. Але цѐ робота була
недовгоя, бо ѐк тільки більшовики відчули зростаннѐ національної свідомості українців – «українізаціѐ»
була зупинена, і партійний курс був взѐтий на інтернаціональне вихованнѐ народів СРСР.
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Ярослав ДАШКЕВИЧ
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського
Національної академії наук України, Львівське відділеннѐ

УКРАЇНСЬКА ПРИСУТНІСТЬ В ТУРЕЧЧИНІ: ТРАДИЦІЇ ТА СУЧАСНІСТЬ
Історіѐ української діаспори в країнах Близького Сходу (Туреччина, Іран, Югипет та інші країни) у
ХІХ-ХХ ст. належить до слабо вивчених, хоча сучасні стосунки з цим регіоном повинні врахувати традиції
перебуваннѐ українців, зокрема в Османській імперії – Туреччині, також длѐ того, щоб не починати
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

взаюмовідносини з чистої сторінки. Навпаки, сьогоднішні стосунки, наѐвність міграції найновішого часу,
необхідно будувати ѐк тѐглість вже давніше початого шлѐху.
Перші відомі поселеннѐ українців в Османській імперії виникли ще у XVII-XVIII ст. – полоненим
козакам з козацьких чайок відвели землі на межі між Туреччиноя, Персіюя і Курдистаном у т. зв.
Мангуристані. До першої половини ХХ ст. вони вже були асимільовані у мовному відношенні,
ісламізовані, але зберегли пам’ѐть про свою походженнѐ, і побутом, традиційно українським,
відрізнѐлисѐ від оточеннѐ. Історіѐ Задунайської Січі, що виникла під турецькоя владоя 1775 р. післѐ
зруйнуваннѐ Січі, поверненнѐ невеликої частини козаків в Україну 1828 р., переселеннѐ їх – остаточно –
на Кубань, відома. Менш відома долѐ українського населеннѐ Добруджі післѐ цих подій (це
сьогоднішній український анклав в Подунав’ї під Румуніюя), а також те, що частину українців, ѐк
репресивний захід, було переселено в Македонія та на острівці в Егейському морі, поблизу острова
Лемнос (тепер під Греціюя). У 20-х рр. минулого століттѐ вони зберігали мову, релігія, прихильно
ставилисѐ до українців нової хвилі еміграції, що опинилисѐ на островах на початку 20-х рр.
Османська імперіѐ була першоя державоя, ѐка на початку Першої світової війни, у 1914 р.,
офіційно проголосила необхідність утвореннѐ Української держави. У зв’ѐзку з цим у 1914-1916 рр. у
Стамбулі діѐла місіѐ Соязу визволеннѐ України, що розгорнула дуже широку інформаційну діѐльність
серед турецької громадськості, а також здійснявала опіку над українцѐми, військовополоненими з
російської армії, ѐкі опинилисѐ в турецьких таборах. Турецько-українські політичні зв’ѐзки досѐгли
високого дипломатичного рівнѐ післѐ підписаннѐ Берестейського миру (лятий 1918 р.). Протѐгом 19181921 рр. у Стамбулі змінилосѐ чотири українські посли, ѐкі здійснявали вже не лише опіку над
військовополоненими, але й допомогу українцѐм – військовим і цивільним особам, ѐкі післѐ катастрофи
денікінців та врангелівців у Криму масово ринули до Туреччини й тимчасово поселилисѐ у Стамбулі та
його околицѐх в Трабзоні, Ізмірі, Адані, а також Дамаску, Бейруті, Юрусалимі (що тоді ще входили до
Османської імперії) й на Островах. Вони патронували ще й українській колонії в Югипті. Українців було
тоді (без Югипту) близько 30 тисѐч. Посольства мали бібліотеку, читальня. Кількість втікачів поступово
зменшуваласѐ (еміграціѐ на Захід), але вони встигли організувати рѐд округових землѐцтв (київське,
подільське, волинське, галицьке, катеринославсько-запорізьке, таврійсько-кримське, кубанське).
Виникли Українська студентська спілка, відділеннѐ Морсько-водного комітету, допомоговий комітет,
товариство «Просвіта» з театральним гуртком, сільськогосподарський комітет, медична амбулаторіѐ,
відділеннѐ Українського червоного хреста, Комітет спасіннѐ України тощо. Великі перешкоди діѐльності
короткотривалій діаспорі робила російська розвідка та інші подібні органи, що мали підтримку
англійців і французів, ѐкі тоді окупували Стамбул.
Умови проживаннѐ українців були важкі (примусові роботи, обмеженнѐ в пересуванні, труднощі з
підтвердженнѐм українського громадѐнства або відсутності громадѐнства взагалі). Відбуласѐ
централізаціѐ організацій і установ. 1922 р. була утворена Царгородська рада, у 1928 р. – Українська
громада в Туреччині, що проіснувала до початку 70-х рр. ХХ ст. Кількість учасників громади поступово
зменшуваласѐ – від близько 450 осіб у 1928 р. до ѐких 200-250 у 30-х рр. Довголітнім головоя громади
був сотник Микола Забюлло. Одночасно в Стамбулі діѐв представник урѐду Української Народної
Республіки Володимир Мурський (помер 1935 р.). Був зв’ѐзок «турецьких» українців з Організаціюя
Українських Націоналістів. Громада і Представництво мали постійні приміщеннѐ. Членів громади, що
відходили, хоронили на грецькому кладовищі в Шішлі білѐ Стамбулу. У Стамбулі в різний час побувало
чимало українських громадсько-політичних діѐчів, військових, письменників, митців.
Сьогодні, післѐ встановленнѐ досить жвавих дипломатичних та інтенсивних економічних стосунків
між Україноя, вже незалежноя, і Туреччиноя, традиції недавнього минулого оживаять (та й то
неповно) хіба на сторінках наукових нарисів і досліджень. Українське посольство в Анкарі, генеральне
консульство в Стамбулі практично не проводѐть жодної організаційної та культурної роботи серед
українців, ѐкі працяять, часом навчаятьсѐ в Туреччині. Щорічно Туреччину відвідуять тисѐчі (або й
десѐтки тисѐч) відпочиваячих, ѐкі не відчуваять, що ними (хіба у випадку ѐкогось нещастѐ) цікавитьсѐ
українська дипломатична служба. Опіка над українськими могилами, відзначеннѐ пам’ѐтними
таблицѐми будинків, у ѐких не так давно були українські установи, не проводитьсѐ. Про українські
традиції з недалекого минулого не згадуять, хоча згадки про них цілком певно зробили б українськотурецькі відносини набагато повнокровнішими.
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Третѐ підсекціѐ
Музична культура української діаспори
Данута БІЛАВИЧ
Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові

ВНЕСОК РОДИНИ ГОЛИНСЬКИХ В УТВЕРДЖЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КАНАДІ
Родина Голинських, до ѐкої належали Михайло Голинський, його дружина – Галина КраснопераГолинська, діти – Мирослава та Богдан належать до родин, ѐкі зробили великий вклад у розвиток
музичного життѐ української діаспори в Канаді, сприѐли становлення української музичної культури на
американському континенті.
Михайло Голинський (1890-1973) – відомий український оперний і концертно-камерний співак
(героїчний тенор). Його творча постать стоїть поруч з Олександром Мишугоя, Модестом Менцинським,
Енріко Карузо. Михайло Голинський був великим патріотом: найбільшоя його мріюя було співати на
українській сцені українськоя мовоя. Проте переважна частина кар’юри співака минула на
позаукраїнській сцені.
Народивсѐ М. Голинський у селі Вербівці (тепер Івано-Франківська обл.). Змалку відзначавсѐ
чудовим голосом, був учасником ґімназійних хорів. Музичну освіту здобував приватно у професора
Чеслава Заремби у Львові, ѐкий першим виѐвив неабиѐкий талант у молодого співака, та у професора
Едоардо Ґарбіна в Мілані. Надзвичайно успішний дебят М. Голинського на оперній сцені відбувсѐ у
Львові 29 червнѐ 1925 р. в опері Р. Леонкавалло «Паѐци». Відтоді розпочаласѐ блискуча кар’юра співака.
З успіхом виступав у містах Помор’ѐ: Торуні, Бидґощі та Ґруздьонзі, на сценах Варшавської та
Берлінської опер. У 1926-1930 рр. прийнѐв запрошеннѐ на виступи в радѐнській Україні (Одеса, Київ,
Харків). Тоді ж відбулисѐ гастролі М. Голинського на сцені Московського Большого театру та оперного
театру в Тбілісі, де він вперше за вся попередня історія існуваннѐ цих театрів співав українськоя
мовоя (Радамес в «Аїді» Дж. Верді та Каварадоссі в «Тосці» Дж. Пуччіні).
Післѐ поверненнѐ в Галичину у 1930 р. Голинський бере активну участь у музичному житті края.
Преса відзначала його виступи у концертах на честь видатних діѐчів української культури, літератури,
мистецтва – Т. Шевченка, І. Франка, Б. Лепкого, М. Лисенка, С. Петляри. У репертуарі співака – камерні
твори М. Лисенка, О. Нижанківського, С. Лядкевича, М. Гайворонського та ін.
У першій половині 30-х рр. ХХ ст. у мальовничому селі Дора, що на Гуцульщині, М. Голинський
збудував власну віллу, ѐку назвав на честь доньки «Мирослава». За словами співака, він хотів, аби його
«... діти виростали не на міському камінні, але на гуцульській землі». Роки, проведені в Дорі, співак
вважав найкращими у своюму житті і з болем згадував про цей час на чужині.
В 1938 р. на запрошеннѐ української діаспори М. Голинський виїхав до США і Канади в концертне
турне. У зв’ѐзку з початком ІІ Світової війни та приходом радѐнської влади в Галичину співак більше
ніколи не повернувсѐ на Батьківщину.
Період перебуваннѐ на американському континенті – вагома сторінка його артистичного життѐ.
Голинський був невтомним популѐризатором української камерно-вокальної музики. Концертні виступи
митцѐ з великим ентузіазмом сприймала українська аудиторіѐ. Так, мистецтвознавець Павло Маценко
відзначав: «Голос М. Голинського міцносильний, одночасно милий, ніжний, рівний у всьому діапазоні,
чи, точніше, вирівнѐний і вишліфуваний до досконалості. Володію артист голосом вільно. Слухач ніколи
не відчую напруженнѐ. Артист умію надати голосові відтінків звучаннѐ: блиску й дзвінкості, міді і срібла, а
потім раптово примусити слухачів пережити враженнѐ дотику до оксамиту, шовку. Голинський –
великий інтерпретатор... Манера і способи виконаннѐ, помножені на притаманну українському співу
сердечність і глибину почуттів, обумовляять його стиль «бель канто».
У контексті даного дослідженнѐ особливо цінними ю захоплені рецензії на виступи співака
англомовних критиків. «Велика аудиторіѐ «Маргарет Ітон» слухала концерт українського тенора
Михайла Голинського. Його програма вклячала твори Балтаровича, Лядкевича, Вахнѐнина,
Придаткевича, Лисенка, Недільського, Бобикевича, Гайворонського, Денци. Аріѐ Каварадоссі з опери
Пуччіні «Тоска» і твори понад програму викликали бурхливі овації», – писав, зокрема,
мистецтвознавець В. Вудсон.
Дуже часто голос Голинського порівнявали з голосом Карузо: «... В «челесте Аїда» він (Голинський)
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був далеко більш героїчним, ніж Карузо чи інший італіюць» (В. Вудсон), «Голинський більше з італійського
бельканто, ніж з німецького оперного стиля і не дуже віддалений від розкішного голосу великого Карузо»
(Л. Мейсон), «М. Голинського названо «українським Карузо», і цей титул справедливий» («Di Irvin Telegram»,
Торонто, 1938 р.), «Голос Голинського дуже подібний до голосу Карузо... Голос Голинського на цілий
порѐдок більший від голосу Джільї» (А. Брайдл «Toronto Daily Star», 1938 р.)
Свідченнѐм високої оцінки таланту співака ю почесні відзнаки, отримані ним від представників влади у
Канаді. Його обрали почесним громадѐнином Оттави і Вінніпегу, а мер Торонто вручив йому золотий Кляч
від міста. Під час урочистої церемонії передачі Кляча М. Голинський сказав: «а дуже вдѐчний за честь, ѐку
Ви мені віддали, бо коли так віддаюте мені честь, то віддаюте її також моюму українському народові».
З 1945 р. Михайло Голинський жив у Торонто, де поюднував камерно-концертну діѐльність з активноя
участя в громадському житті української діаспори. Очолявав літературно-мистецьке об’юднаннѐ «Козуб»,
відвідував осередки, де живуть наші землѐки, виступав в українській пресі. У своїх листах до
мистецтвознавцѐ Івана Деркача, ѐкі зберігаятьсѐ у фондах Музично-меморіального музея Соломії
Крушельницької у Львові, артист детально розповідав про своя музичну і суспільну діѐльність в Канаді.
В 1967 р. Голинський переїхав до Едмонтона і повністя присвѐтив себе написання «Спогадів», в
ѐких виѐвив неабиѐкий літературний хист. Проте, розповідаячи про найменші деталі перебуваннѐ у
Львові, Варшаві, Харкові, Дорі і т. д., Голинський так і не зміг у спогадах повернутись у свою сьогоденнѐ.
Його серце назавжди залишилосѐ на Батьківщині...
На даний час здійснено три виданнѐ «Спогадів» Михайла Голинського; останню – за участя
працівників Музично-меморіального музея С. Крушельницької у Львові.
Галина Голинська (1902-1976) – піаністка, дириґент, педагог, засновник українських музичних
установ та організатор музично-театрального життѐ у Канаді в 40-60-х рр. ХХ ст.
Народиласѐ Галина Краснопера-Голинська у свѐщеничій родині в селі Підгайчики на Львівщині.
Музичну освіту здобула у Львові у професорів Дарії Старосольської і Василѐ Барвінського (фортепіано),
Чеслава Заремби і Романа Лябінецького (сольний спів), Станіслава Лядкевича (теоріѐ музики). У 19241925 рр. працявала асистентом-концертмейстером у професорів Ч. Заремби і Р. Лябінецького та
довголітнім асистентом у відомого композитора арослава Барнича. На цей час припадаю знайомство
Галини з Михайлом Голинським. Вони побралисѐ у 1925 р. Відтоді Г. Голинська стала незмінним
концертмейстером та корепетитором свого чоловіка. У 20-30-х рр. подружжѐ Михайло і Галина
Голинські неодноразово виступали разом у концертах в Галичині та Наддніпрѐнщині.
У 1938 р., післѐ від’їзду М. Голинського у концертне турне до США і Канади, Галина з дітьми
Богданом та Мирославоя залишиласѐ в Галичині. З початком ІІ світової війни Г. Голинська потрапила у
вир воюнного лихоліттѐ. В роки німецької окупації працявала у Львівському оперному театрі
концертмейстером. З наближеннѐм радѐнських військ у 1944 р. вона з дітьми виїхала з Львівським
театром до Кракова, потім до Опельн. Кінець війни застав її в Кемптені (Тироль), де вона диригувала
хором. Там, через Міжнародний Червоний Хрест, нав’ѐзала контакт з чоловіком.
Восени 1947 р. Г. Голинська виїхала до Канади. Спочатку вела хор та навчала музики у філії УНО та
«Рідній Школі» у Виндзорі. Згодом переїхала до Торонто. Впродовж чотирьох років працявала
диригентом в Народному Домі, готувала різноманітні академії та концерти. ак музичний керівник
підготувала вистави: «Запорожець за Дунаюм» С. Гулака-Артемовського, «Катерина» М. Аркаса, «Вій»
М. Кропивницького, «Гуцулка Ксенѐ» та «Шаріка» а. Барнича, «Ніч під Івана Купала» Б. Кудрика та ін.
Щороку хор Народного Дому під керівництвом Г. Голинської брав участь у концертах Всеканадійської
виставки, репрезентуячи українців Канади. На Першому Музичному фестивалі пісні й танку в Торонто в
1952 р. хор Народного Дому здобув першу нагороду. Галина Голинська була співзасновником
українського музичного інституту ім. Миколи Лисенка в Торонто. Багато років викладала музику і спів у
музичній школі ім. О. Кошицѐ, длѐ заснуваннѐ ѐкої доклала багато зусиль у середині 50-х рр. Про своя
мистецьку діѐльність на американському континенті сама п. Галина Голинська писала так: «Окрім праці
диригента ѐ розвинула в Торонті школу гри на фортепіѐні та сольового співу, ѐка допомогла мені
створити собі екзистенція в Канаді...»
Гармонійна співпрацѐ Галини Голинської з усіма мистецькими колами української громади в Канаді
стала запорукоя організації численних імпрез, концертів, постановок опер та оперет. Цѐ співпрацѐ різних
мистецьких осередків привела згодом до створеннѐ Товариства української опери Канади.
Українська громадськість в Канаді високо оцінила мистецьку діѐльність Галини Голинської. За
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визначні музичні досѐгненнѐ та розбудову хорового мистецтва у 2001 р. вона посмертно була
відзначена Нагородоя з нагоди 100-літтѐ поселеннѐ українців у Торонто.
Просвітницькі традиції родини продовжую наступне поколіннѐ Голинських – Богдан та
Мирослава. Важливоя сторінкоя їхньої діѐльності, спрѐмованої на популѐризація української культури
в Канаді, ю меценатство. Так, за кошти Богдана та Мирослави Голинських було здійснено виданнѐ
«Спогадів» Михайла Голинського. Б. Голинський фінансував також виданнѐ спогадів Б. Коваляка
«Тернистий шлѐх». Кошти, отримані з продажу цих книг, надійшли Фонду «Дітѐм Чорнобилѐ» та на
допомогу жертвам Скнилівської трагедії.
Богдан Голинський (1927 р. н.) – музично-громадський діѐч, меценат, один із засновників
Товариства української опери Канади. Це товариство було створене у 1974 році групоя ентузіастівфахівців. Його мета – здійсненнѐ постановок українських опер, ѐк популѐрних, так і незаслужено
забутих на Батьківщині. За словами Богдана Голинського, «члени Товариства вирішили, що їхнім
обов’ѐзком ю зробити все, що ю тільки можливим, щоб показати перлини нашої культури не лише
українській громаді, але увести її в канадську культуру». Завдѐки діѐльності товариства протѐгом 19751992 були поставлені на сцені такі опери, ѐк «Купало» А. Вахнѐнина (1979), «Запорожець за Дунаюм»,
С. Гулака-Артемовського (1981), «Наталка Полтавка» І. Котлѐревського-М. Лисенка (1984), «Роксолѐна»
Д. Січинського (1991), «Алкід» Д. Бортнѐнського (1992). При Товаристві української опери Канади був
створений оперний хор, силами ѐкого було виконано декілька концертних програм – «Опера в
концерті», «Українська симфонічно-оперна музика», прозвучали «Українська симфоніѐ» Я. Фіѐли та
кантата-симфоніѐ «Кавказ» С. Лядкевича (1982).
Б. Голинський багато років працявав в управі дивізійного хору «Бурлака», був у його
виконавському складі, писав статті в канадські часописи, присвѐчені питаннѐм україністики, зокрема в
часопис «Гомін України». Значним ю внесок Б. Голинського і в збереженнѐ документальної спадщини. У
2006 році він був нагороджений Грамотоя Українсько-Канадського Дослідчо-Документального Центру
за жертвенну добровільну праця.
Таким чином, представники родини Голинських, кожен у свій спосіб, сприѐли розвитку музичного
життѐ в Канаді – це виконавство, організаціѐ музичних колективів та товариств, публіцистика. Їхнѐ
діѐльність, спрѐмована на популѐризація надбань української класичної музики, духовно збагачувала
не лише українську діаспору. Музика українських композиторів, вливаячись в загальний контекст
музичного життѐ багатонаціональної Канади, ставала невід’юмноя його частиноя, утверджуячи
українськість у міжнародній спільноті.
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Ольга БІЛАС
Львівська державна музична школа № 4

ВНЕСОК УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ НІМЕЧЧИНИ У СВІТОВУ МИСТЕЦЬКУ
КУЛЬТУРУ В ПОВОЄННОМУ ПЕРІОДІ (1945-51 РР.)
Закінчуютьсѐ Друга світова війна, а з нея велике переселеннѐ народів – добровільне і вимушене.
Сотні тисѐч лядей усілѐкими видами транспорту, а також пішо чи на роверах прѐмуять на Захід. Скоро
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на теренах Німеччини та Австрії їх зберетьсѐ близько мільйона, що втікали від репресивної машини
Червоної Армії. Серед них були політичні емігранти, вчені, діѐчі культури, військовополонені, учасники
визвольної боротьби та насильно вивезені на примусову праця. Вони збиралисѐ в напівзруйнованих
школах, бараках на фермах, покинутих військових приміщеннѐх, а також у знайомих та просто добрих
лядей.
Післѐ закінченнѐ війни урѐди Соязників зобов’ѐзали Німеччину забезпечити утікачів можливим
побутом та харчуваннѐм. Так були створені табори длѐ «переміщених осіб»- Ді-Пі ( Displaced Person ).
В кінці 1946 р. в Німеччині та Австрії нараховували близько 493 таборів. В кожному з них
проживало від одніюї до кількох тисѐч лядей. Наприклад, в Реґенсбурзі було 6559, в Міттенвальді 3095,
а в Мянхені білѐ 6000 емігрантів.
На підставі статистичних даних ЦПУЕ ( Центральне Представництво Української Еміграції ) серед
утікачів було 679 науковців, 68 вокально-музичних мистців, 150 артистів, 31 художників [1, с.119].
Починаячи з 1945 р. більшість з них знайшли притулок у таборах длѐ «переміщених осіб» звідки
поступово переїжджали до США, Канади, Франції, Австралії та інші країни.
Від часу створеннѐ таборів у 1945 р. до їх офіційної ліквідації у 1950 р. пролѐгав час тривалістя 5-6
чи навіть більше років. Це був невизначений період, ѐкий длѐ кожного тривав по-різному. Це були важкі
побутові умови, малі можливості заробити гроші, постійне перебуваннѐ під загрозоя депортації та
багато інших негативних факторів політичного та суспільного життѐ. Але в час повоюнної розрухи утікачі
мали мінімальні житлові умови, одержували харчові «приділи», одѐг та інші речі так необхідні длѐ
існуваннѐ. А це давало можливість длѐ організації навчаннѐ дітей, відкриттѐ різних потрібних
майстерень, забезпеченнѐ медичноя допомогоя, створеннѐ курсів з вивченнѐ іноземних мов, а також
стало поштовхом до мистецького розвитку таборѐн.
Головними координаторами таборового життѐ були УНРРА (допомогова адміністраціѐ
Об’юднаних Націй ) та ЦПУЕ (Центральне Представництво Української Еміґрації ).
Власне цей таборовий період української еміграції став предметом нашого дослідженнѐ, а детальніше
стану та розвитку мистецької культури за час перебуваннѐ в таборах. Майже всі мистецькі події, вклячно із
становленнѐм акторів, художників, композиторів та хорових колективів проходили в таборах.
Вже з перших днів перебуваннѐ в кожному таборі створявали аматорські хорові та танцявальні
колективи, театральні гуртки. Художники оформлѐли газети, книжки длѐ навчаннѐ своїх дітей, готували
декорації до вистав. Особливо велику роль мистці виѐвили при розписах ікон, виготовленні іконостасів
та іншого церковного інвентарѐ длѐ своїх церков, ѐкі будувалисѐ в багатьох таборах длѐ різних конфесій
(греко-котолицької, православної та баптиської).
Коли до мистецьких груп почали приюднуватисѐ професійні актори, художники, музиканти та
виконавці постало питаннѐ організації їх у спілки, щоби їх працѐ стала змістовноя та вартісноя і
демонструвала досѐгненнѐ, набуті в мистецьких центрах Киюва, Львова та інших міст Ювропи.
Наприкінці вереснѐ 1945 р. у Фярті (Fuerth-Bavaria ) було створено Українську Культурну Раду (УКР)
ѐк громадський культурно-освітній орган при ЦПУЕ . Його завданнѐм було організувати і з’юднати всі
українські культурні сили на еміграції, планувати, координувати і вести культурно-освітня роботу в усіх її
ділѐнках, в тому числі і упорѐдкуваннѐ підручників длѐ шкіл та методики вихованнѐ молоді *2, с.22].
Так почали створяватисѐ спілки композиторів, малѐрів, акторів тощо.
Українська народна піснѐ, ѐка вже з перших днів об’юднувала навколо себе емігрантів поступово
привела до створеннѐ професійних хорів, що діѐли протѐгом 1946-49 рр. в Німеччині та Австрії. Серед
них необхідно назвати: хор «Україна» Нестора Городовенка, Національний Хор Володимира Божика,
Капелу бандуристів ім. Т. Шевченка Григоріѐ Китастого, Український Оперний Ансамбль Богдана
П’ярка, Чоловічий квартет ім. Лисенка та Український чоловічий хор «Сурма» Омелѐна Плешкевича. У
1950 р. більшість учасників переїхали до США [3, с.304].
В таборах виступали солісти-інструменталісти і солісти-співаки. Більшість – стала провідними
солістами австрійських, німецьких та французьких опер. Це – Орест Руснак, Ювгеніѐ Зарицька, Іра
Маланяк, Міро Скала-Старицький, Клим Чічка-Андріюнко, Іванна Синенька-Іваницька, Михайло
Мінський та Михайло Дуда та інші.[3, с.263].
Слід згадати мистців, ѐкі працявали в той період, і ѐкі з часом переїхали в інші країни. Це
П. П. Холодний, М. Черешньовський, М. Бутович, Е. Козак, С. Гординський, М. Мороз та ін. В Німеччині
залишилисѐ скульптор Г. Крук та художник С. Бурачок [4, с.37].
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глобальний і український контекст. Третѐ підсекціѐ

Аматорські театральні гуртки, ѐкі поступово об’юднали професійних акторів з різних театрів
України, створили кілька театральних груп. З них тільки театр Й. Гірнѐка та В.Блавацького здобули собі
статус професійних театрів і майже в повному складі 2 червнѐ 1949 р. виїхали до США. В репертуарі
Й. Гірнѐка були: інсценізаціѐ повісті М. Хвильового «Санаторійна зона», «Патетична соната» М. Куліша,
«Оргіѐ» Лесі Українки, «Пошились у дурні» М. Кропивницького та багато інших.
Репертуар В. Блавацького вклячав комедія М. Куліша «Мина Мазайло», трагедія «Народний
Малахій», оперету Легара «Жайворонок», «Украдене щастѐ» Франка, комедія «Мужчина з минулим»,
«Іспанську муху» Арнольда і Баха, «Земля» Стефаника, «Степовий гість» Грінченка, та інші [5, с.5].
Не було табору, де б не показали свій репертуар згадані театральні колективи.
Еміграційний вокально-музичний світ заснував Об’юднаннѐ Українських Музик (ОУМ), ѐке
розпочало в Мянхені своя роботу на І з’їзді у червні 1946 року. В 1946-47 рр. головоя ОУМ був
Василь Витвицький композитор, диригент, музиколог, що навчавсѐ в Краківському університеті. З
1948 р. головував Зиновій Лисько – композитор, музиколог, педагог, ѐкий здобув студії у Львові та
Празі. Діѐльність ОУМ була багатогранноя і вклячала збір інформації про музичне життѐ еміграції,
виданнѐ музикознавчих, критичних, культурологічних дописів у часописах і журналах, розвиток і
пропаганду української музичної культури в ювропейському музичному середовищі. Засновув ались
фахові музичні школи.
Малѐрі, графіки, мистецтвознавці з ініціативи В. Січинського та О. Повстенка створили в Мянхені
28-29 січнѐ 1947 р. на І з’їзді Українську Спілку Образотворчих Мистців (УСОМ), ѐка діѐла до 1951 р. Вона
влаштувала кілька виставок, видала два випуски багатоілястрованого журналу «Українське Мистецтво».
Метоя УСОМ було зберегти та продовжити ті форми українського національного мистецтва, що не
могли вільно розвиватисѐ на українських землѐх в умовах радѐнського тоталітаризму та вивчати
досѐгненнѐ західноювропейського мистецтва, вносити в нього свої оригінальні надбаннѐ. Початково
робота новоствореної спілки обіймала виставки табірного масштабу, а з часом – міжтабірні. У січні 1947
р. в Мянхені за допомогоя міжнародної організації УНРРА (United Nations Relief and Rehabilitation
Administration) була організована виставка мистців з таборів «переміщених осіб» [6, с.195].
На І з’їзді діѐчів українського театрального мистецтва в Ауґсбурзі 27 лятого 1946 року було
засноване Об’юданнѐ Мистців Української Сцени (ОМУС). Завданнѐм організації була працѐ, спрѐмована
на розвиток українського театрального мистецтва, веденнѐ боротьби з проѐвами легковажності,
непрофесійності та профанації сценічного мистецтва, гідна репрезентаціѐ національної культури. ОМУС
допомагала членам у поглибленні мистецьких кваліфікацій, виданні театрального журналу тощо.
В таборах пройшли свої перші випробуваннѐ, згодом відомі композитори, солісти, художники та
актори, ѐкі зайнѐли визначні місцѐ в світовій мистецькій культурі, бо майже всі мистецькі заходи
проходили на території таборів.
Таким чином, перебуваннѐ в таборах не зупинило розвиток українського мистецтва, а зуміло
переосмислити деѐкі його сторони, щоб зберегти національні здобутки і одночасно увібрати все
прогресивне країни свого перебуваннѐ.
З часу ліквідації таборів (1 липнѐ 1950 р.) більшість мистецьких сил переїхали в інші країни – США,
Канаду, Англія та Австралія і одночасно привезли з собоя нову мистецьку хвиля, ѐка стала служити не
тільки українській діаспорі, але і зробила свій вагомий внесок у світову мистецьку культуру.
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації
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ВПЛИВ НОВОЇ ХВИЛІ ЕМІГРАЦІЇ НА БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО ДІАСПОРИ
Мистецтво української діаспори охопляю численні напрѐми та окремі культурні ѐвища. Серед них
бандурне мистецтво українського зарубіжжѐ позначене своюрідним характером, що проѐвивсѐ у
поюднанні не лише мови та музики, ѐк національних чинників, але й інструментарія, що й стало
пріоритетним напрѐмом діѐльності представників цього напрѐму. Бандурне мистецтво саме в ХХ
столітті розширило географічні межі свого активного функціонуваннѐ – ѐк на території України, так і за
кордоном, в середовищі українського зарубіжжѐ. Популѐризаціѐ бандури в світі щільно пов’ѐзана з
дільністя ѐк окремих виконавців, так і цілих колективів бандуристів. Їх поѐва в країнах Ювропи,
американського континенту, Австралії була зумовлена часовими еміграційними хвилѐми, зумовленими
соціально-економічними та історичними умовами в Україні кінцѐ ХІХ та протѐгом ХХ ст. Історичні
джерела традиційно визначаять такі хвилі еміграції: 1) трудова (кінець ХІХ ст); 2) політична і трудова
(міжвоюнна); 3) політична (післѐ Другої світової війни); 4) трудова (сучасна). Еміграційні хвилі різнилисѐ
за причинами їх виникненнѐ, а відповідно і за соціальним та освітнім (інтелектуальним) станом її
представників. Кожна нова еміграційна хвилѐ вносила свої корективи у соціокультурну та естетичну
ситуація у середовищі українського зарубіжжѐ. Це зумовлявалосѐ і характером самої еміграційної
хвилі (свідомої чи вимушеної), і наѐвними відмінностѐми у країнах розселеннѐ українців.
Саме тому проектуячи вплив кожної із еміграційних хвиль на бандурне мистецтво діаспори,
можна визначити взаюмозалежність рівнѐ розвитку бандурного мистецтва в Україні і за кордоном, адже
кожен емігрант-бандурист був носіюм певних ѐк регіональних традицій бандурного виконавства, так і
репрезентував володіннѐ типом інструментарія, репертуарними жанрами.
Звідси, в результаті аналізу хвиль еміграції можна визначити рівень ѐк взаюмовпливів, так і
власних, питомих ознак розвитку бандурного мистецтва в Україні та за кордоном, особливо у країнах
Ювропи та Америки.
акщо емігранти попередніх трьох хвиль мали лише опосередкований зв’ѐзок з Україноя
(переважно на рівні родинного спілкуваннѐ), то у часовому просторі четверта еміграційна хвилѐ
співпала не лише з становленнѐм та утвердженнѐм незалежності України (кінець 80-х – початок 90-х
років і до сьогодні), але й активізаціюя співпраці різноманітних українознавчих інституцій, в тому числі й
українських осередків бандуристів. Бандуристи, ѐкі в силу соціально-економічних, культурних,
концертно-гастрольних, родинних причин, опинѐятьсѐ в країнах Ювропи, Америки, Австралії, все ж не
полишаять тісних зв’ѐзків з Україноя, стаячи безпосередніми сполучними ланками між виконавцѐми і
педагогами з обох сторін.
Проте, слід відзначити, що існую певна різницѐ у характері діѐльності бандуристів нової хвилі, що
проѐвиласѐ у специфіці мети їх еміграції, а звідси і майбутніх прагненень, мотивації праці, розширеннѐ
інтелектуальних можливостей тощо. Серед причин еміграції слід назвати: пошук роботи (не лише
фахової високооплачуваної за кордоном, але й не за спеціальністя), сімейні обставини (об’юднаннѐ
сімей, заміжжѐ тощо), трудові пропозиції іноземних інституцій та ін. Проте, наѐвність вже сформованих
великих культурних осередків в діаспорі (особливо в США, Канаді, Австралії), допомогло бандуристам
уникнути розпорошеності, неорганізованості. Значний технічний рівень виконавців-емігрантів дозволив
їм активно вклячитисѐ і до участі в академічних мистецьких проектах.
Серед представників останньої еміграційної хвилі слід назвати імена бандуристів Остапа Стахіва,
Ольги Герасименко (США), Віри Зелінської (Канада), Лариси Ковальчук (Австраліѐ), Алли Ланової
(Португаліѐ) та ін. В основному вони представлѐли львівську та київську академічні школи бандурного
виконавства. Саме їх високий професійний рівень, ґрунтовна фахова освіта дозволили їм органічно
ввійти до мистецьких кіл регіонів їх еміграції. Зупинимосѐ на окремих постатѐх виконавців-емігрантів.
Стахів Остап Миколайович (нар. 1.05.1956, с. Мално, Рогатинського району, Івано-Франківської
області) – відомий бандурист, співак. Закінчив Львiвську кoнсeрватoрiя (клас проф. В. Герасименка,
1981 р.). Працявав солістом Львівської філармонії, соліст ансамбля «Ватра». Дипломант ХІІ-го
Всесвітнього фестиваль молоді та студентів у Москві (1985), заслужений артист України. У 1987 р. Остап
Стахів – організатор і художній керівник відомого наприкінці 80-х – на початку 90-х років в Україні
Фольк-театру при Палаці культури ім. Гната Хоткевича. Особливістя репертуару цього колективу стало
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поверненнѐ до несправедливо забутої музичної спадщини – пісень Січових стрільців, Української
повстанської армії, творів репресованих композиторів та авторів з діаспори. Мішаний склад колективу
дозволѐв виконувати твори ансамблевої та хорової фактури, а своюрідний інструментальний колорит
додавали народні інструменти – скрипки, бандури, цимбали тощо. Гастролі колективу у США і Канаді на
початку 90-х років, що відбувалисѐ з неабиѐким успіхом, засвідчили про новий час в Україні, про
утвердженнѐ незалежності в нашій державі. Поверненнѐ на батьківщину співпадаю з найважчими у
фінансовому відношенні роками. Втрачене основне місце роботи більшості учасників спонукало їх до
виїзду за кордон – трудової еміграції. Остап Стахів постійно проживаю в США (Клівленд, Огайо), ю
переможцем І премії, а віднедавна і арт-директором чемпіонату творчих мистецтв в Голівуді
(Каліфорніѐ, США), постійно співпрацяю з українськими митцѐми – учасниками конкурсу-фестиваля, а
також політиками, менеджерами. ак соліст і художній керівник Фольк театру видав рѐд компакт-дисків
(«Колѐдую всѐ родина», «Пісні УПА», «Очі волошкові», «Пам’ѐті Володимира Івасяка» . «А вже весна
воскресла».
Герасименко (Герасименко-Олійник) Ольга Василівна (нар. 10.06.1958р., Львів) – бандуристка,
музично-громадська діѐчка. Дочка професора Василѐ Герасименка, дружина Яріѐ Олійника
(композитора, США). Закінчила Львівську державну консерваторія ім. М. Лисенка (клас проф.
В. Герасименка), асистентуру-стажуваннѐ Київської держ. консерваторії ім. П. Чайковського (клас проф.
С. Баштана). Лауреат Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах (Івано-Франківськ,
1988). У 1974–1982 рр. виступала у складі тріо бандуристок (разом з сестроя Оксаноя та О. Войтович)
під керівництвом В. Герасименка в Україні, Росії, Польщі, Німеччині, Іспанії, апонії та інших країнах.
Бандуристки створили кілька десѐтків аранжувань та обробок, що згодом були видані Ольгоя
Герасименко-Олійник у 3-х збірниках у США. Від 1989 – проживаю у Сакраменто (Каліфорніѐ, США), куди
переїхала до чоловіка післѐ одруженнѐ. Разом з Я.Олійником очоляю Товариство збереженнѐ
української спадщини Північної Каліфорнії. У 1994 вона створила й очолила ансамбль бандуристів при
школі українознавства в м. Сакраменто. Ініціявала запис та випуск компакт-дисків «Три концерти
Я. Олійника длѐ бандури та симфонічного оркестру» (1999), «На Різдво Христове» (Ольга, Оксана
Герасименко та інстр.ансамбль (1999). Від 1999 року Ольга Герасименко-Олійник – головний редактор
журналу «Бандура» (США). Вона постійно гастроляю за кордоном та в Україні. За вагомі заслуги у
популѐризації української культури за кордоном, під час проведеннѐ в рамках Всеукраїнського оглѐду
майстрів мистецтв та народної творчості фестиваля мистецтв українського зарубіжжѐ «Український спів
у світі» їй було присвоюно званнѐ заслуженої артистки України (1999). У репертуарі О.ГерасименкоОлійник – сольні інстр.твори длѐ бандури (оригінальні – М. Дремляги, К. Мѐскова, М. Скорика,
С. Баштана, Я. Олійника, перекладені – Г. Генделѐ, Й. Баха, А. Вівальді, К. Діттесдорфа та ін.). Нея
здійснено виданнѐ (аранжуваннѐ та упорѐдкуваннѐ) репертуарних збірників «Співаять «Львів’ѐнки»
(Пісні та твори длѐ тріо та ансамблів бандуристок); «Диво-Струни» (Пісні українських композиторів длѐ
ансамблів та тріо бандуристок); Пісні українських композиторів длѐ тріо та ансамблів бандуристок
«Пісні на свѐта» (авторські твори длѐ дитѐчих ансамблів бандуристів); Українські релігійні пісні длѐ
дітей; «Українські колѐдки» (длѐ бандуристів-початківців, Сакраменто 2001); Збірник п’юс та народних
мелодій длѐ бандуристів-початківців № 1 (Сакраменто 2001); Збірник п’юс та народних мелодій длѐ
бандуристів-початківців № 2 (Сакраменто 2001); набір та редагуваннѐ творів Оксани Герасименко:
«Осінні сни» (Ліричні п’юси длѐ бандури № 1 – Львів, 2001); «На крилах мрій» (Ліричні п’юси длѐ бандури
№ 2 – Львів, 2001); «Народи мені, дівчино, сина» (пісні на слова українських поетів – США, 1996);
Концертні варіації длѐ бандури і фортепіано (США, 1996); «Українські колѐдки» (длѐ бандурних
ансамблів – Львів, 2001); набір та редагуваннѐ творів Яріѐ Олійника: Твори длѐ бандури (Львів, 2001);
Чотири подорожі в Україну; Концерт длѐ бандури з оркестром № 1 (партитура і партії); Концерт длѐ
бандури з оркестром № 2 (партитура і партії); Концерт длѐ бандури з оркестром № 3 (партитура і партії);
Концерт длѐ бандури з оркестром № 4 (партитура і партії) – 1999-2003 .
Ланова (Бобрушко) Алла Василівна (нар. 16.05.1966 у м.Хмельницькому). Закінчила Львівську
державну консерваторія ім. М. Лисенка (клас проф. Л.Посікіри – бандура, клас доцента Т.Поліщук –
вокал, 1990 р.). Дипломант Першого міжнародного конкурсу бандуристів ім. Г.Хоткевича (1993).
Викладач класу бандури Львівської спеціалізованої школи-десѐтирічки ім. С.Крушельницької протѐгом
1990-1999 рр. Гастролявала в Німеччині, Польщі. З 1999 року за сімейними обставинами разом з
родиноя виїздить до Португалії. Постійно проживаю на Азорських островах (о.Терсейра, м. Анґра де
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Ероїзм). Працяю викладачем співу, диригуваннѐ, диригентом-хормейстером дитѐчого хору, реґентом
церковного хору. Виступаю з сольними концертами та разом з іншими виконавцѐми ѐк бандуристка та
вокалістка. Гастролявала по містах континентальної Португалії, Іспанії, Бразилії, Канади, США. У
репертуарі Алли Ланової – ѐк класичний репертуар (арії та канцонетти Л.Керубіні, Луцці, Й.Гайдна,
Д.Россіні, Доніцетті), так і українські романси композиторів-класиків (М.Лисенка, Д.Січинського,
К.Стеценка, а.Степового), численні народні пісні.
У березні 2000 р. за ініціативи Канадської фундацiї «Бандура» в Торонто (Канада) був проведений
Міжнародний фестиваль бандурної музики «Бандура-2000». У рамках фестиваля проводилисѐ
семінари («Навчаннѐ гри на бандурi в Українi та дiаспорi», «Бандура в Українi», «Бандура в дiаспорi»,
«Композитори длѐ бандури», «Майбутню бандури – крокуюмо у друге тисѐчолiттѐ», «Нові конструкції
бандур»), на ѐких виступали провідні виконавці з України, Канади, США, Аргентини, Ізраїля.
На фестивалі протѐгом кількох днів були організовані концерти епічного спрѐмуваннѐ,
інструментальної музики, різноманітних за формами бандурних ансамблiв – дуети «Лiсова пiснѐ» у
складi А.Куцевич та Л.Грабовської, «Бандурна розмова» у складi О.Созанського i Т.Лазуркевич, трiо
бандуристок «Горлицѐ» у складi В.Зелiнської, О.Мишталь та Н.Цьох, трiо Олi та Оксани Герасименко та
О.Войтович-Стащишин, експериментальне бандурне трiо у складi Я.Китастого, Я.Фединського та
М.Андрецѐ, трiо у складi О.Созанського, В.Мiшалова та Т. Лазуркевича. Таким чином на фестивалі в
ансамблѐх виступили географічно зведені колективи з України та діаспори. Активну участь у фестивалі
взѐли не лише фахівці-бандуристи з України, але й виконавці-емігранти «нової хвилі» На першій
науково-методичній сесії фестиваля «Навчаннѐ в Українi та дiаспорi, що розпочала роботу фестиваля,
своїми думками подiлились Ольга Герасименко-Олійник (Каліфорніѐ, США), Надiѐ Тарнавська (Клiвленд,
США), Алла Куцевич (Нья Йорк, США), Ляба Романко (Торонто, Канада), Рома Василевич (Мiннесота,
США). Саме вони, проживаячи в дiаспорi, в процесi навчаннѐ дiтей гри на бандурi зустрiчаятьсѐ з
проблемами, ѐкi в Українi не iснуять, оскільки там ю вiдпрацьованi навчальні плани та державнi музичнi
школи.
Цiкавинкоя фестиваля став новостворений ансамбль пiд назвоя «Львiвська консерваторiѐ в
емiграцiї», до складу ѐкого увiйшли випускники Львiвської консерваторiї з України та ті, ѐкi тепер
проживаять у рiзних штатах США та в Канадi, – Оксана Герасименко (Львiв), Ляба Романко та Наталiѐ
Гiль (Торонто), Алла Куцевич (Нья-Йорк), Романа Василевич (Мiннеаполiс), Ольга Стащишин (Неварк),
Ольга Герасименко-Олійник (Сакраменто), Олег Созанський та Тарас Лазуркевич (Львiв), Остап Стахiв
(Клiвленд).
Починаячи з 90-х років ХХ ст., формуятьсѐ основні Інтернет-сторінки про мистецьку діѐльність в
середовищі українського зарубіжжѐ колективів, шкіл, окремих виконавців, в т.ч. і емігрантів-виконавців
«нової хвилі». Серед відомих колективів західної української діаспори – Капела бандуристів
ім. Т.Шевченка (Детройт, США). Ними була розроблена сторінка (UBC – Ukrainian Bandurist Chorus –
http://www.bandura.org/), що охопляю значний історичний відтинок розвитку кобзарства в Україні та за
кордоном: відомості про кобзарів, інструментарій, формуваннѐ ансамблевого виду виконавства,
аудіопродукція, гастролі, репертуар. Веб-сайт містить широку інформація про діѐльність мистецьких
навчальних таборів у Канаді (наприклад, «Кобзарської січі»); діѐльність освітньої комісії колективу, ѐка
займаютьсѐ виданнѐм необхідної літератури; ансамблі і школи бандуристів діаспори; біографії
виконавців та диригентів капели на різних етапах її функціонуваннѐ; творчі замальовки про відомих
кобзарів та бандуристів (О. Вересаѐ, Г.Хоткевича, В. Юмцѐ, Л. Гайдамаки та ін.). Крім того, тут подано
типи сучасних бандур, аналіз їх конструкції, строя, ѐкості струн, необхідні кресленнѐ і фото. Важливо,
що на сторінці сконцентровано всі основні віхи історії колективу, ілястровані фотографіѐми,
проаналізовано гастрольні турне, подано вся аудіо-дискографія колективу (від вінілових платівок до
касет і компакт-дисків). Веб-сайт капели бандуристів ім.Т.Шевченка вражаю своюя інформаційноя
насиченістя і, водночас, «живим» словом, постійним оновленнѐм відомостей про життѐ колективу.
Надзвичайно пізнавальними ю і окремі дотичні відомості про кобзарів-бандуристів України та
зарубіжжѐ. Найбагатша інформаціѐ міститьсѐ в межах сторінки «Брама» (в підкаталозі «Мистецтво і
культура»): Gateway Ukraine – http://www.brama.com/. Це відомості про солістів-виконавців та
колективи бандуристів (наприклад, про Експериментальне бандурне тріо, співачку Руту авну,
ѐпонського бандуриста та ін.), окремі наукові розвідки українськоя чи англійськоя мовами, ѐк,
наприклад, «Українські міністрелі» та «Кобзарі і лірники» Наталії Кононенко (Едмонтон, Канада),
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«Бандура, український інструмент» Стефана Шільфельда англійськоя та іспанськоя мовами тощо. Крім
того, важливі довідки можна отримати на сторінках віртуальної енциклопедії Wikipedia –
www. Wikipedia (Тhe free encyclopedia), зокрема про виконавців минулого і сучасності. Wikipedia ю
постійно поновляваним сайтом, до участі в ѐкому запрошені всі небайдужі.
Специфіка бандурного мистецтва українського зарубіжжѐ полѐгаю у його нерозривній юдності з
теренним функціонуваннѐм кобзарства, постійному порівнѐнні процесів, що проходѐть в Україні і за
кордоном. Саме створеннѐ корисних інформаційних сторінок в Інтернеті бандуристами діаспори
підштовхнуло до створеннѐ аналогічної продукції в Україні.
Реальні результати відображеннѐ внеску представників останньої еміграційної хвилі на бандурне
мистецтво українського зарубіжжѐ бандуристів проѐвилисѐ на кількох рівнѐх.
1. Різновекторність індивідуальних досягнень (діѐльність з України О. Герасименко, О.Стахіва,
А. Куцевич, О.Стащишин, Р.Василевич, А. Ільчук (США), В.Зелінської, Н.Гіль, Л.Романко,
С. Плотник (Канада), Л. Ковальчук-Бурѐк (Австраліѐ), А.Ланової (Португаліѐ) та ін. Успіхи
бандуристів стосуятьсѐ ѐк виконавської сфери, так і громадсько-організаційної, видавничої,
навчальної тощо.
2. Організація спільних з бандуристами України міжнародних проектів (конкурси композицій
длѐ бандури; виконавські конкурси; концертно-фестивальний рух проведеннѐ науковопрактичних конференцій; видавнича діѐльність). На цьому рівні слід відзначити Музичний
конкурс ім.С. Лядкевича в Торонто, Канада (внесеннѐ номінації «бандура»); участь у
конкурсі ім. Г.Хоткевича в Харкові бандуристів з Канади, а у конкурсі ім. Г.Китастого
бандуристів з Росії; динамізаціѐ виданнѐ фахового часопису «Бандура» (США); організація і
проведеннѐ міжнародного фестиваля бандурної музики і науково-практичного семінару
«Бандура-2000» в Торонто, Канада; організаціѐ Канадськоя фундаціюя «Бандура» двох
конкурсів створеннѐ нових інструментальних композицій длѐ бандури (в категоріѐх
«Концертні п’юси», «Варіації на народні теми» – 1999 р., «П’юси длѐ школѐрів» – 2001 р.) та ін.
3. Популяризація інструмента шляхом інформативного доступу до мережі Інтернет
(створеннѐ власних Веб-сторінок колективів, солістів-виконавців, реклама конференцій,
фестивалів, форумів, навчальних таборів тощо).
4. Активізація в середовищі зарубіжжя навчально-освітньої мережі навчання гри на бандурі
(організаціѐ численних кобзарських таборів, залученнѐ до викладаннѐ професійних
бандуристів, використаннѐ фахових методик, репертуарних збірників з України тощо).
5. Розширення репертуарних меж виконавства бандуристів діаспори (за рахунок щільного
обміну досвідом між Україноя та зарубіжжѐм, співпраці виконавців та композиторів;
різножанрова творчість длѐ бандури Я. Олійника (США) тощо).
Таким чином, четверта еміграційна хвилѐ відіграла роль своюрідного донора (ѐк лядський фактор
і фаховий стимул) стосовно стабілізації та активізації діѐльності головних бандурних осередків за
кордоном (особливо у США і Канаді), сприѐла налагодження різноаспектної співпраці між
бандуристами України та зарубіжжѐ.

Мар’ѐна ЗУБЕЛЯК
Музично-меморіальний музей С. Крушельницької у Львові

МИРОСЛАВ СКАЛА-СТАРИЦЬКИЙ – ВИДАТНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ СПІВАК, ПЕДАГОГ, ПАТРІОТ
Мирослав Скала-Старицький (справжню прізвище Старицький, сценічний псевдонім Міро Скалѐ) –
оперний і камерний співак (тенор), педагог, музично-громадський діѐч. Народивсѐ 13 червнѐ 1909 р. в
містечку Скала-над-Збручем, тепер Скала-Подільська на Тернопільщині, помер 16 лятого 1969 р. в
Парижі.
Сценічну кар’юру М. Старицький розпочав виступами в західноукраїнських мандрівних театрах –
імені І. Тобілевича, а також у театрі Й. Стадника. Тут він виконував партії Андріѐ в опері С. ГулакаАртемовського «Запорожець за Дунаюм», Петра в опері М. Лисенка «Наталка Полтавка», головні
чоловічі ролі в оперетах Й. Штрауса «Циганський барон», Ф. Легара «Весела вдова», Р. Планкетта
«Корневільські дзвони».
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Вокальну освіту М. Старицький здобув у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка (згодом –
Львівській державній консерваторії) у класі професора солоспіву Л. Улуханової.
Від 1939 р. М. Старицький виступаю на Львівському радіо, а післѐ закінченнѐ консерваторії стаю
солістом оперного театру.
У 1942 р. співак переїжджаю до Віднѐ, де вдосконаляю вокальну майстерність. Здавши державні
іспити, він отримую запрошеннѐ від театру «Пфальцопера» в Кайзерслѐутерні (Західна Німеччина). Післѐ
війни М. Старицький знову повертаютьсѐ до Віднѐ. Тут він виступаю в радіопередачах, концертах, стаю
солістом театру «Фольксопера», завойовую симпатії місцевої публіки. В Австрії співак обрав собі
театральний псевдонім. «а з Мирослава зробив Мира, – згадував він, – а до Старицького додав ще
Скалу, назву мого рідного містечка. І так став ѐ в латинській інтерпретації Міро Скалѐ». Під цим
псевдонімом співак виступав згодом в оперних театрах, на концертній естраді, в радіо та телепередачах
країн Ювропи, Північної Африки та Північної Америки.
В оперному репертуарі М. Скала-Старицького понад 40 партій. Серед них: Фауст, Ромео («Фауст»,
«Ромео і Джульютта» Ш. Ґуно), Вертер, де Ґрію («Вертер», «Манон» Ж. Массне), Вільгельм Мейстер
(«Міньйон» А. Тома), Надір («Шукачі перлів» Ж. Бізе), Герцог, Альваро, Альфред («Ріґолетто», «Сила
долі», «Травіата» Дж. Верді), Пінкертон, Рудольф, Каварадоссі, де Ґрію («Мадам Баттерфлѐй», «Богема»,
«Тоска», «Манон Люско» Дж. Пуччіні), Ленський («Ювґеній Онюґін» П. Чайковського), Самозванець
(«Борис Годунов» М. Мусоргського).
У 1951 р. М. Скала-Старицький став першим виконавцем ролі кнѐзѐ Ігорѐ у віднайденій опері
Ж. Бізе «Іван IV» (Великий театр м. Бордо), що спричинилосѐ до великої популѐрності співака. Його ім’ѐ
було надруковане у всіх партитурах ціюї опери, ѐка згодом виставлѐлась у Німеччині, Швейцарії, Англії.
М. Старицький став першим українським співаком, ѐкий виступив на сцені паризької «ОпераКомік» («Богема» Дж. Пуччіні, червень 1949). Про це зазначено в явілейній Енциклопедії до
п’ѐтдесѐтиліттѐ театру.
Виконавська майстерність М. Скала-Старицького незмінно викликала слова найвищої похвали у
фахових критиків різних країн світу:
«Міро Скалѐ веде свій звучний і гнучкий голос з правдивоя віртуозністя. Це справжнѐ насолода
бачити так чудесно поюднане мистецтво з природоя» (Зальцбург, Австріѐ);
«Ось справжній тенор! Повний і теплий голос Міро Скалі, його знаменитий стиль та інтерпретаціѐ
ставлѐть його в рѐд найкращих представників «бельканто» (Париж, Франціѐ);
«Все без застереженнѐ треба хвалити в інтерпретації артиста, ѐкий захопляю багатством засобів і
чаром свого співу» (Бряссель, Бельгіѐ);
«Висота його голосу така недосѐжна і тембр такий привабливий та вжитий з таким уміннѐм, що за
них йому належить найвище визнаннѐ» (Тулуза, Франціѐ);
«Український тенор Міро Скалѐ маю дуже гарний голос і блискучі верхні тони. Він співаю
досконало й не виѐвлѐю втоми, повторяячи арії на бажаннѐ слухачів» (Лілль, Франціѐ);
«Найбільше оплесків щирого захопленнѐ слухачі приділили українцеві Міро Скалі, що своїм
голосом полонив усіх без винѐтку» (Цяріх, Швейцаріѐ).
За мистецькі досѐгненнѐ М. Скала-Старицький отримав нагороди і відзнаки, зокрема Срібну
медаль і почесний диплом Парижу (1951), Золотий кляч Детройта (1957).
М. Скала-Старицький наспівав рѐд платівок в українських фірмах «Хвилі Дністра», «Арка» (НьяЙорк), «Ехо» (Монреаль) та в канадській філії англійської фірми «Лондон» (Монреаль).
М. Скала-Старицький завжди підкреслявав, що він ю українцем. У його концертах, порѐд із
західноювропейськоя музикоя, постійно звучали солоспіви М. Лисенка, С. Лядкевича, В. Барвінського,
Д. Січинського, а. Лопатинського, О. Бобикевича, А. Гнатишина, українські народні пісні в обробках
Б. Лѐтошинського, Л. Ревуцького, М. Вериківського. Своїм почесним обов’ѐзком співак вважав виступи
на національних урочистостѐх. Назвімо лише деѐкі: Шевченківські академії (Париж, Вінніпег), концерти
на честь Лисенка (Мянхен, Париж, міста Великобританії), Шашкевича (Париж), Лесі Українки (Париж),
свѐткуваннѐ 100-літнього явілея Українського Католицького Братства ім. Св. Варвари (Відень),
відзначеннѐ 700-літтѐ коронації королѐ Данила Галицького (Париж), 40-літтѐ Державності (Париж),
Свѐто героїв (Детройт), Свѐто Покрови – Свѐто УПА (Лондон).
Від 1963 р. М. Скала-Старицький провадив у Парижі власну музично-драматичну студія, де
навчав співу та акторської майстерності талановиту молодь українського походженнѐ. Ось ѐк згадувала
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Секціѐ І. Здобутки діаспори у гуманітарній, освітній, технічній, природничій сферах:
глобальний і український контекст. Третѐ підсекціѐ

про свого вчителѐ одна з його вихованок – Улѐна Чайківська: «Майстер Старицький був передусім
нашим приѐтелем, з ѐким ми могли заторкнути усі теми й усі питаннѐ, що ставали перед нами з будьѐких причин. ... Він вчив нас співати з подиву гідноя енергіюя, бажав передати нам свою мистецтво,
ѐким сам володів досконало».
М. Скала-Старицький прагнув виховати не лише співаків, артистів, а, насамперед, свідомих
патріотів. Його учні вивчали українську мову та вимову, декламуячи вірші, читаячи уривки із прозових
творів. Разом із своїм керівником студійці брали участь у різних українських та французьких імпрезах,
пропагували українське мистецтво у Франції, Бельгії, Великобританії. Їхні виступи на Шевченківських
свѐткуваннѐх, в урочистих Академіѐх на пошану Лесі Українки, Івана Франка, Олександра Олесѐ
незмінно викликали жвавий інтерес у публіки та критики. Ось що зазначав часопис «Українська думка»
з приводу вокально-літературного вечора пам’ѐті О. Олесѐ: «Вечір розпочавсѐ доповіддя М. СкалаСтарицького про життѐ і творчість поета. Доповідь мала наскрізь патріотичний характер, бо в ній
доповідач висвітлив постать поета не ѐк сентиментального лірика, а ѐк револяціонера».
За порівнѐно невеликий період існуваннѐ студії маестро вдалось підготувати талановитих
співаків, серед ѐких – О. Андріїшин, У. Чайківська, Л. Вітошинська, В. Бідник.
М. Скала-Старицький проѐвив себе невтомним музично-громадським діѐчем. Він брав активну
участь у житті української громади країн, де йому доводилось жити і працявати. Так, у Відні він входив
до складу управи Музичної секції при студентському товаристві «Січ»; у Парижі був одним із
засновників і головоя «Об’юднаннѐ українських професійних музик» (1947), «Товариства Українських
митців і Прихильників українського мистецтва» (1960). З не меншим запалом М. Старицький взѐвсѐ за
організація «Об’юднаннѐ Українських Професійних Музик на чужині», основними завданнѐми ѐкого
мали б бути видавництво українських музичних творів, пошуки і публікаціѐ матеріалів про українських
митців. На жаль, цих планів не вдалось зреалізувати. Невдача спіткала і спроби заснувати український
музичний часопис у Лондоні. На той час у Канаді організували видавництво журналу «Вісті» і не
вартувало розпорошувати сили. У цьому журналі згодом публікував свої статті і М. Старицький. Ще одна
грань його обдаруваннѐ – публіцистика – проѐвилась в останні роки життѐ митцѐ. На сторінках часописів
«Свобода», «Українське слово», «Громада», «Шлѐх перемоги», «Українська думка» друкувались його
відгуки на оперні вистави, концерти, а також статті, присвѐчені різним проблемам вокального
мистецтва. М. Старицький почав писати Спогади, ѐкі залишились незакінченими.
У Музично-меморіальному музеї С. Крушельницької у Львові зберігаятьсѐ матеріали з особистого
архіву М. Скала-Старицького, ѐкі подарувала родина співака – подружжѐ Ігор і Наталѐ Соневицькі (НьяЙорк) та Богдан Старицький (Львів). Це – фотографії, документи, програми оперних вистав і концертів,
відгуки та рецензії, листи, машинопис статей М. Скала-Старицького, магнітофонні стрічки із записами
голосу співака. Особливий інтерес викликаять листи митцѐ, ѐкі ю віддзеркаленнѐм його життѐ, праці,
успіхів і невдач, радості і суму і водночас висвітленнѐм життѐ української діаспори. Емоційно наснажені,
листи торкаятьсѐ багатьох питань. Червоноя ниткоя проходить у них тема туги за батьківщиноя. «а
нічого так собі тепер не бажая, ѐк вернутисѐ додому. До Скали, до Львова, до Киюва, на Україну».
«Навіть листок із Стрийського парку у Львові вожу ѐк реліквія».
Архівні матеріали М. Скала-Старицького (а це понад 1,5 тис. одиниць збереженнѐ) надзвичайно
цікаві і чекаять свого опрацяваннѐ та публікації.

ЛІТЕРАТУРА
1.
2.

Архів М. Скала-Старицького у фондах Музично-меморіального музея Соломії Крушельницької у
Львові.
Петраш Б. Тенор з Божої ласки: Монографічне дослідженнѐ. – Тернопіль: Астон, 1999. – 204 с.

125

Четверта підсекціѐ
Образотворче мистецтво української діаспори
Христина БЕРЕГОВСЬКА
Львівська національна академіѐ мистецтв

ЙОАНА НИЖНИК-ВИННИКІВ ТА «ECOLЕ DE PARIS»
Йоана Нижник-Винників належить до когорти українських митців у діаспорі, ѐких лиха долѐ і
режим під час світових воюн змушували покидати рідну земля. Таких талановитих митців було чимало.
Одних ми пам’ѐтаюмо, інших забуваюмо. Тих, що врѐтувалисѐ і розвинули своя творчість за кордоном,
нині сміливо можна назвати «героѐми-переможцѐми», адже незважаячи на складні умови існуваннѐ та
багатовекторні впливи, ѐкі линули звідусіль, вони зуміли встоѐти і не згубити у своюму серці і у своїй
творчості лябов до Батьківщини, вірність національній традиції.
Йоана Нижник-Винників – екстравертна львівська художницѐ, ученицѐ О. Новаківського, ѐка
брала активну участь у культурно-мистецькому житті Львова, виставлѐла свої роботи на різноманітних
художніх виставках, у зв’ѐзку з політичним режимом змушена була покинути Україну.
Життѐ і творчість Йоани Нижник хронологічно можна поділити на три періоди: український,
німецький і французький, кожен з ѐких інтермедійно задавав свій креативний тон в мистецтві. Тільки
розглѐдаячи творчість мисткині через ці три умовні проекції, можна повністя охопити вся широту та
багатогранність художниці у царині малѐрства, кераміки та килимарства.
Головну магістраль в пляралістичному творчому кулуарі Йоани Нижник-Винників займав
живопис. Живописна творчість мисткині – це різноспектральна гама мистецьких тенденцій, змін та
напрѐмків, ѐкі в різному відсотковому співвідношенні знайшли свою відображеннѐ у портретах,
пейзажах та натярмортах малѐрки. Художницѐ жодного разу не віддавала себе в полон ѐкомусь
одному конкретному стиля. Вона ним захоплявалась, однак проаналізувавши, відбирала найкраще та
інтерпретуячи втілявала у власній творчості. Ще зовсім молода малѐрка прагнула віднайти власний
шлѐх мистецької творчості, сформувати характерний, харизматичний почерк, ѐкий передавав би її
особистість та нея змодельований фантазійний світ.
Ще до виїзду за кордон Йоана Нижник брала активну участь у культурно-мистецькому житті
Львова. 1932 р. вона стала членом молодіжної творчої групи під назвоя «Руб». Також брала участь у
редколегії мистецького альманаху ціюї групи «Карби» (1933 р.). В цій творчій активності вона шукала
нових форм длѐ вдосконаленнѐ самої себе, ѐк індивідуальної незаангажованої особистості, прагнула
створити свій авангардний художній напрѐм із збереженнѐм національного обличчѐ [1, с.48-50].
Підсумком ранньої творчості львівського періоду Йоани Нижник стала «Виставка чотирьох» 1937
р. (Й. Нижник, Г. Смольський, П. Обаль, О. Лошніва). Ці художники у творах живопису і графіки
поюднували вірність принципам реалізму з впливами ювропейського модернізму. Через рік вона стала
членом Асоціації незалежних українських митців (АНУМ), асоціаціѐ, ѐка займала особливо передові,
револяційні позиції в тогочасному українському мистецтві [7, с.14-17].
На жаль, художниці недовго судилосѐ брати активну участь у мистецьких процесах Львова і
творити власне мистецтво на теренах рідної землі. Незадовго, в певну силу обставин, їй довелось
покинути Батьківщину. Спочатку Й. Нижник емігрую до Німеччини, звідти в 1946 р. переїжджаю до
Парижу – світового мистецького центру, найбільшої майстерні художників того часу [4, с.157].
Йоана Нижник швидко долучаютьсѐ до мистецького кола французької столиці, вступаю в, так звану,
Есоle de Paris – школа художників-емігрантів з усього світу, в ѐкій спочатку об’юднувалисѐ такі різні
майстри ѐк П. Пікассо, А. Модельѐні, М. Шагал, О. Архипенко, пізніше молоде поколіннѐ митців:
С. Делоне, С. Зарицька, Г. Старицька, О. Грищенко, П. Омельченко, Я. Кульчицький та багато інших [5, с.8].
Під цим буквальним значеннѐм «школа» треба розуміти всі державні й приватні мистецькі школи і
академії Парижа, в ѐких художники-іноземці навчалисѐ і водночас своюя творчістя і виплеканими
традиціѐми рідних національних культур формували своя Есоle de Paris. Одиниці з них досѐгли успіху,
сотні залишилисѐ незнаними, сплативши бідністя і забуттѐм за право жити і творити в Парижі.*2, с.48-49]
Йоана Нижник-Винників належить до числа тих, кого полябила долѐ. У Парижі починаютьсѐ
піднѐттѐ її творчості на рівень високого мистецтва. Віхами на цьому шлѐху стала участь у Веснѐному
салоні (1947р.) і на виставці в популѐрній галереї Дяран-Ряель (1948р.). Вона здійсняю свій намір
продовжити навчаннѐ в Академії Жяльюн. Багато подорожую Італіюя, Іспаніюя, Англіюя. Її роботи,
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насичені новими віѐннѐми модерного французького мистецтва, ѐкі вона подаю через призму власних
переживань, закорінених в українському грунті, поступово завойовуячи паризького глѐдача. Її
запрошуять на виставки у найпрестижніших галереѐх Парижу [6, с.99-102].
Протѐгом перебуваннѐ в Есоle de Paris мисткинѐ в кожному своюму мистецькому творі втілявала
спрагу та ентузіазм до нового виѐву, разом з тим дотримуваласѐ вже знайдених форм і стилів. Їй було
важко відійти від тѐгару історії і відкинути спадщину періоду між двома війнами і перейти до нової,
власної світової реальності. Тому кожен свій художній твір вона будувала в новому ракурсі і в різних
напрѐмах мистецтва. Живописні полотна створені переважно в експресіоністичному стилі, твори
художньої кераміки в стилізованій реалістичній та абстракціоністичній манері, а килими-гобелени під
впливом кубізму, футуризму та конструктивізму із вкрапленнѐм української тематики.
Українська художницѐ спрагло черпала будь-ѐкі імпульси, ѐкі відбувалисѐ у сучасному їй
французькому мистецтві, переосмисливши їх, вона творила власне панорамне видовище, в ѐкому
домінуячими були риси національного українського мистецтва. акий б це не був твір (живопис,
кераміка чи гобелен), вона завжди вміло зоріюнтовувала і синхронно розкладала мотиви ювропейських
«мистецьких стихій» із застиглими в часі українськими традиціѐми.
Йоана Нижник-Винників разом з іншими українськими митцѐми в Парижі створяю свою власне
українське мистецьке середовище, своя молоду « Ecole de Paris». Там вони плекали свою українське
мистецтво, що дозволило утвердити національну свідомість, усвідомити власне «ми» у контрастному
зіставленні з «вони». Стержнем народного мистецтва у них була національна традиціѐ, вони її
кадрували , переосмислявали і подавали вже в іншій субстанції длѐ французького глѐдача.
Проте в Парижі Йоані Нижник-Винників доводитьсѐ бути недовго, вона переїздить на південь
Франції. Природа тут була більш насичена кольором, пейзаж багатший. Мисткині в цей період було
вкрай необхідне відчуттѐ справжньої краси, щоб не впасти в банальність. Незважаячи на переїзд, вона
знову знаходить длѐ себе середовище лябителів мистецтва. У творах цього періоду відчуваютьсѐ тісний
зв’ѐзок з традиціѐми народного мистецтва, ѐкі художницѐ гармонійно вплітала в тогочасні тенденції
ювропейського мистецтва *3, с.5-7].
Переїхавши в Мужен, Йоана Нижник разом з Яріюм Кульчицьким у своюму «закутку»
продовжувала традиції і напрацяваннѐ паризької школи. Її садиба була місцем зустрічі багатьох
українських і французьких художників, митців, лябителів мистецтва. Бували такі моменти що у їх
«українському закутку» відбувалисѐ різноманітні мистецькі виставки більш домашнього, камерного
характеру. Сяди приїжджали всі і звідусіль. Більшість відвідувачів з нея були незнайомі. Всі вони
прагнули відчути тут своюрідну екзотичну нотку нового і свіжого длѐ них мистецтва. Вони мали змогу
брати участь у процесі створеннѐ того чи іншого мистецького твору, наживо спілкуватисѐ з ним. Двері
длѐ всіх були завжди відкриті. Цілими годинами вони обговорявали суттюві теми, ѐкі торкалисѐ
мистецтва, обмінявалисѐ власним досвідом і закоріненими традиціѐми. Їх муженський закуток став
своюрідним «барбізоном» другої половини ХХ ст., в ѐкому народжувалосѐ цікаве, нікому тоді невідоме
нове мистецтво української діаспори. Вона створила своя «муж енську Есоle de Paris».
Наприкінці 1940-х років Йоана Нижник зацікавляютьсѐ художньоя керамікоя, їде на південь на
французьку Рив’юру, давній керамічний центр. Оселившись у місцевості Жуанле-Пен, навчаютьсѐ
керамічної технології разом із М. Шагалом, ѐкий згодом високо оцінить на виставках її вироби
декоративної кераміки. Тут живе і працяю Пікассо, ѐкий з ревнивоя зацікавленістя поставивсѐ до
своюрідної, безперечно, народної, української кераміки Іванки Нижник-Винників.
Спочатку мисткинѐ возила випалявати свої художні вироби в недалеку місцевість Вальоріс,
відомого центру кераміки на півдні Франції. Пізніше, приблизно у 80-тих роках в Йоани Нижник та Яріѐ
Кульчицького в самому «Закутку» була своѐ власна, нова, досить вигідна керамічна робітнѐ з газовоя
піччя длѐ випалу глини. Це дало можливість художникам випалявати твори більш продуктивно, ѐкісно і
творчо, оскільки все потрібне було під руками. Атмосфера в «Закутку» панувала приюмна і цікава. Митці
багато працявали і всі, хто в них був присутній в цей період, мали змогу спостерігати всі етапи складної і
нелегкої керамічної праці.
Разом з Я. Кульчицьким Й. Нижник-Винників бере участь в різноманітних мистецьких виставках:
виставці художників Мужену разом з Пікассо (1970), виставка «СІМАД» в Парижі (1973), виставка
малѐрства, кераміки і килимарства в Мужені (1986), виставка килимів на груповій виставці в Шато-
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Напуль (1987), збірна виставка «Мет’ю д’Ар» в Мужені (1988), виставка «Ор е Кулер» в новому
Ювропейському Науковому центрі «Софіѐ-Антіполіс» (1989).
В кінці 1980-х рр. бере участь у підготовці виданнѐ, присвѐченого класику вітчизнѐної графіки,
відомій у колах французьких митців С. Левицькій. Також співпрацяю з К. Штуль і Е. Крубоя над
виданнѐм монографії «Ярій Кульчицький».
Муженський період життѐ і творчості Йоани Нижник-Винників був одним із найбільш
продуктивніших періодів в плані її творчих досѐгнень.
З 1956 – по 1993 рр. свого проживаннѐ на Півдні Франції у невеличкому містечку Мужен
художницѐ створила сотні творів: малѐрства, кераміки та гобеленів, в кожен з ѐких вона вкраплявала
елемент української народної традиції. Своюя легкоя, свіжоя і українськоя за суття творчістя вона
полонила іноземців. Кожен з них прагнув мати у своїй приватній мистецькій колекції її твір. Відчуттѐ
потрібності комусь додавало їй стимул і силу перебувати у нових творчих пошуках.
В ѐкому місті Йоана Нижник-Винників не перебувала б, чи це Львів, чи Париж, чи Мужен, вона
завжди зуміла створити навколо себе цікаве оточеннѐ прихильників і знавців мистецтва, в ѐкому
постійно «рекламувала» українське мистецтво та українські традиції. Львівська художницѐ скрізь
прагнула перебувати на одній хвилі з сучасними світовими, мистецькими течіѐми і, разом з тим,
залишатисѐ вірноя національним коріннѐм.
Потрібно зазначити також один важливий момент, а саме, що багатогранна творчість Йоани
Нижник-Винників зуміла народитисѐ, розвинутисѐ і сприйнѐти різноманітні впливи Західного
(французького) мистецтва, поза межами Батьківщини, разом з цим зберігши риси української
національної традиції.
Важливо те, що п. Йоана, ѐк творча особистість, змогла знайти своя нішу в контексті розвитку
мистецтва ХХ ст., і посісти чільне місце в ньому.
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Оксана МОСКАЛЕНКО
Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка

МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
«Стійте всіма силами за Україну…»
В.Винниченко
Володимир Винниченко – одна з ѐскравих особистостей ХХ століттѐ ѐка поюднувала у собі
політика і мислителѐ, прозаїка, публіциста, драматурга і навіть художника. Його творчий потенціал
налічую 14 романів, близько 100 оповідань, понад 20 драматичних творів, а ще публіцистичні статті,
щоденники, записи і понад 100 власних картин (портрети, пейзажі, акварелі, натярморти). Безсумнівно,
це була багатогранна та унікальна особистість. Про це свідчить не лише жанрове розмаїттѐ літературних
творів митцѐ, а й професіоналізм у їх написанні. Його успіхи були вражаячі – твори перекладали
німецькоя, італійськоя, польськоя, російськоя, юврейськоя мовами; п’юси ставили на престижних

128

Секціѐ І. Здобутки діаспори у гуманітарній, освітній, технічній, природничій сферах:
глобальний і український контекст. Четверта підсекціѐ

сценах Берліна, Лейпцига, Дрездена, Мадрида, Рима («Чорна Пантера і Білий Медвідь», «Брехнѐ»,
«Гріх»); на німецькому екрані у 1922 році з’ѐвлѐютьсѐ фільм «Чорна Пантера» , що звичайно ж піднімало
українську культуру до рівнѐ західноювропейських.
Формуваннѐ творчої особистості В.Винниченка співпало з початком нового – ХХ століттѐ. Тоді Іван
Франко відмітив, що одніюя з характерних тенденцій культурного життѐ в Ювропі стала
«інтернаціоналізаціѐ літературних уподобань та інтересів». Це означало, що наприкінці ХІХ століттѐ
збільшилисѐ можливості комунікації, розширилисѐ мистецькі горизонти та сформувалисѐ спільні
мистецькі ідеї, ідеали, смаки.
Суттювим моментом ю й те, що Винниченко був одним із тих небагатьох, принаймні в Україні
письменників, котрі завжди виѐвлѐлисѐ адекватними культурі, хоч і здебільшого незрозумілими,
сучасникам, а часто й нащадкам…І цей фактор – адекватність культурі взагалі, вловляваннѐ мистецьких
рухів, «зсувів» та «вибухів» представлѐю його в контексті ювропейського літературного процесу і даю
можливість відзначати його значеннѐ длѐ української культури.
Творчість Володимира Винниченка увібрала в себе елементи різноманітних напрѐмів і систем,
знаменуячи перехід української літератури до нової естетичної ѐкості. І можна сказати, що в українській
літературі роль реформатора реалізму відіграв Володимир Винниченко. Його творчість була стрибком
від старого реалізму до нового і маю велике значеннѐ длѐ визначеннѐ місцѐ української літератури
серед ювропейських літератур та у контексті взаюмодії з художніми течіѐми ХХ ст.
В.Винниченко свідомо йшов на творчий полілог із законодавцѐми мистецької ювропейської моди
кінцѐ ХІХ – поч.ХХ ст. (серед ѐких варто назвати імена І.Ібсена, А.Стрінберга, С.Пшибишевського,
Ф.Достоювського, Гі де Мопасана та ін.), що значно збагатило й українську літературу. Він був одним із
зачинателем нової літератури – тонкий психологізм, увага до внутрішнього світу, фіксаціѐ діювих,
переважно зорових деталей, нові форми і мотиви вироблѐять власний стиль, в ѐкому чітко
вирізнѐятьсѐ риси імпресіоністичної системи. Риси імпресіонізму знаходимо ѐк у творах малої
(«Промінь сонцѐ», «Зіна»), так і великої форми (Записки кирпатого Мефистофелѐ»).
Цікавим у визначенні ідейно-естетичних позицій В.Винниченка ю його оповіданнѐ «Олаф
Стефензон», в ѐкому оповідь ведетьсѐ від першої особи – українцѐ-скульптора, що намагаютьсѐ
утвердитисѐ в Парижі. Оповідач випадково знайомитьсѐ з художником-малѐром Олафом Стефензоном,
колишнім робітником, у ѐкого травмовано праву руку. Не маячи змоги фізично працявати токарем на
заводі, він взѐвсѐ за малѐрство. Можна припустити, що їхні розмови, дискусії про культуру і мистецтво
значноя міроя виражаять думки самого Винниченка, длѐ ѐкого головним у мистецтві була лядина:
«Лядина-це рух переживаннѐ, це думка, радість, печаль, мріѐ, стражданнѐ, надіѐ. Техніка? Форма?
Давайте її сяди, давайте найкращу, найдосконалішу форму: імпресіонізм, примітивізм, натуралізм,
чорт-біс, все, що може найкраще обкреслити лядину…» [1, с.628+.
Окремоя й доволі великоформатноя сторінкоя біографії митцѐ стала еміграціѐ. Львів, Відень,
Женева, Флоренціѐ, острів Капрі, Берлін…і нарешті Париж, у передмісті ѐкого він оселѐютьсѐ з 1925 року.
Своюрідна мистецька атмосфера Парижу: художні виставки, можливість спілкуватисѐ з кращими
художниками школи «Еколь де Парі» сприѐять тому, що й сам Винниченко з особливим натхненнѐм
залучаютьсѐ до малѐрської творчості. Він бере уроки маляваннѐ, стаю одним із засновників Артистичної
секції при Українській громаді, організовую художні виставки та активно займаютьсѐ власноя
малѐрськоя діѐльністя.
Серед близького оточеннѐ того часу такі талановиті українські художники ѐк Михайло Андріюнко,
Олекса Грищенко та Микола Глущенко, ѐким Володимир Винниченко опікувавсѐ особисто.
Захопленнѐ малѐрством відкрило длѐ Винниченка нові можливості длѐ самовираженнѐ та творчої
реалізації і значно розширило його мистецький світоглѐд. У живописі він також проѐвив себе
оригінальним, самобутнім митцем, ѐкий намагавсѐ впроваджувати нові естетичні засоби і прийоми. На
відміну від літературної діѐльності він не зачіпаю соціальний фактор, а лише передаю свою особистісне
сприйнѐттѐ світу, природи, гри кольорів, переливів світла й тіней, барв квітів.
У «Щоденнику» знаходимо запис від 14 липнѐ 1916 року: «Сиджу стомлений. Знайшов собі нову
біду – маляваннѐ. Простояя з квачиком й палітроя перед ѐкоясь своюя нікчемноя мазаниноя годин
по п’ѐть-шість і не можу одірватись. І тут пристрасть, захопленнѐ до цілковитого безрозсудства. Кілька
разів уже рішав викинути фарби й квачики, але ставало шкода...» *2, с.28]
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Українська діаспора у світовій цивілізації

У проміжку між 1927 і 1934 роками Винниченко був серед представників української хвилі «Еколь
де Парі» – паризької школи, що демонструвала у малѐрстві зразкові досѐгненнѐ колористики. У той час,
наприкінці 20-х років, у Парижі творили близько 40 тисѐч художників з усього світу, серед ѐких і такі
відомі українці, ѐк Сонѐ Левицька, Олекса Грищенко, Микола Кричевський, Микола Бутович і група
львівських художників. У французькому середовищі співіснувало багато стилів, напрѐмів, шкіл,
функціонували десѐтки галерей та виставок. І це середовище, звичайно ж формувало, і зміцнявало
талант Володимира Винниченка.
Вихований у паризькій атмосфері чуттювого малѐрства, Винниченко залишавсѐ прихильником
французької колористичної школи, домінуячої серед розмаїттѐ мистецьких напрѐмів Парижа.
Свѐтослав Гординський так схарактеризував живопис Винниченка: «Що до його малѐрського
напрѐмку, то треба сказати, що він завжди тримавсѐ реалізму, і то того реалізму, що, збагачений
імпресіоністичним досвідом, уже вільніше ставивсѐ до природи і не копіявав її сліпо. Те, що виносить
Винниченкові картини понад будь-ѐке аматорство, це було постійне намаганнѐ творити чисто
малѐрськими засобами, безпосереднім і свіжим мазком, а це така притаманна ознака саме нового
малѐрства, особливо французького» [3, с.59+.
Варто відзначити, що на формуваннѐ живописної манери Винниченка значний вплив мав
талановитий художник М.Глущенко, з ѐким він товаришував довгі роки і проводив багато часу на пленері
в околицѐх Парижу. У натярмортах, пейзажах, передаячи фактуру предметів, краювидів, Винниченко
маляю густими енергійними мазками, властивими длѐ колористично експресивного Глущенка.
Сам Глущенко характеризуячи малѐрство Володимира Кириловича зазначав: «Не маячи
формальних і технічних засобів, не маячи великого професійного знаннѐ, Винниченко ще з перших
своїх малѐрських кроків дивував своїми досѐгненнѐми» [3, с.62+. А далі, у роздумах про малѐрські
здібності митцѐ, відзначав: «Винниченко працяю постійно, поширяятьсѐ лише теми малянків. Крім
пейзажів, він маляю тепер портрети, натярморти, сцени робітничого життѐ… З кожним роком помітні
малѐрські успіхи: палітра його спокійніша, сполученнѐ фарб набираю виразнішої індивідуальности й
ѐсности. Велике досѐгненнѐ в Винниченка – його натярморт. Чудово скомпонований, з тонкоя чулістя
фарб, цей натярморт вражаю своюя малѐрськоя щирістя» [3, с. 64+.
Характеризуячи малѐрство Володимира Винниченка, перш за все слід відмітити вміннѐ
організовувати композиція, підпорѐдковувати композиційним задачам колір, ѐк вихованець
французької школи, він менше уваги звертав на малянок і конструкція, переймаячись переважно
проблемами кольору, світлотіні. Мистецький критик Маріѐ Келлер писала про «розвиток і збагаченнѐ
його палітри в міру того, ѐк збільшуютьсѐ його майстерність у оволодінні формоя. Перші твори його
майже наївні щодо фарб. Вони нагадуять італійські примітиви. Ю деѐка стриманість, нерішучість й
неначе навмисне спрощеннѐ фарбової гами. Вживаю малѐр майже чистої фарби. Пізніше приходить
сміливість і навіть виклик: знайти всі відтінки, переказати всі півтіні й всі переливи найтонших зорових
емоцій» [3, с.65+. За художніми ознаками Винниченко постаю перед нами ѐк типовий репрезентант
імпресіоністичної школи окресленої в портретах, краювидах, натярмортах і квітах.
Сучасні дослідники називаять Володимира Винниченка зачинателем модерністичних течій в
українській літературі і аналізуячи його мистецький доробок, зокрема малѐрський, можна з
упевненістя сказати, що саме образотворчі захопленнѐ, живописні шуканнѐ збагатили літературний
інструментарій письменника і відіграли значну роль у формуванні власного естетичного кредо.
Винниченко–художник – це вагома сторінка, викреслена з історії українського мистецтва, адже у
малѐрстві він постаю перед нами зовсім в іншому ракурсі. Тільки беручи до уваги всі аспекти творчого
доробку митцѐ можна розшифрувати його мистецтво, зрозуміти його ѐк багатогранну особистість.
Звичайно, Володимир Винниченко допускав помилки, прорахунки, певний утопізм у досѐгненні
поставлених цілей, ѐкі з часом сам же й викривав. Але в пам’ѐті українського народу він залишаютьсѐ
лядиноя, ѐка була дуже вимоглива до себе і найвище за все ставила чесність, порѐдність. Всѐ його
діѐльність і помисли спрѐмовувалисѐ на питаннѐ – ѐк змінити доля України, ѐк вивести її народ на
ѐкісно нові обшири існуваннѐ, розбудити національну свідомість. Він справлѐв значний вплив на перебіг
історичного процесу в Україні.
Це митець світового рівнѐ. В роки радѐнської влади його було викреслено з українського
мистецтва, а його ѐскрава особистість взагалі не досліджуваласѐ. І тішить те, що зараз уже настав той
час, коли повернуласѐ із забуттѐ його велична постать.
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Більш ніж півстоліттѐ, ѐк не стало Володимира Кириловича Винниченка, а «поверненнѐ» його
додому почалосѐ відносно недавно. Згідно із заповітом Розалії аківни Винниченко в Україну
повернуласѐ майже всѐ малѐрська спадщина – білѐ 100 творів: портрети, акварелі, пейзажі,
натярморти, рисунки. У травні 2000 року президент Української Вільної Академії Наук у США (УВАН)
професор Олекса Біланяк урочисто передав прем’юр-міністрові України В.Ященко та голові Державної
служби контроля за переміщеннѐм культурних цінностей через державний кордон України О.Федоруку
89 творів В.Винниченка. Нині вони зберігаятьсѐ в інституті літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України. Це,
звичайно, не повний мистецький доробок художника, бо частина картин належать до приватних
колекцій, а ті, що зберігалисѐ в Детройті, поки ще не передано в Україну.
Загалом мистецька спадщина Винниченка налічую понад 100 композицій.
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МИХАЙЛО ГАВРИЛКО: РІЗЬБАР І ВОЯК
Художник, про ѐкого піде мова, а власне Михайло Гаврилко, належав до тих непересічних
особистостей, історіѐ життѐ ѐких могла б лѐгти в основу сяжету суперзахопляячої пригодницької
книжки. Його мистецьке життѐ і творча працѐ чергувались то з підпільноя роботоя, то з арештами, то з
втечами. Однак ніхто, в тому числі українське мистецтвознавство, не спромігсѐ навіть на виданнѐ
мистецької монографії про митцѐ. Пов’ѐзано це із політичними вподобаннѐми М. Гаврилка, із
специфічним характером художника, що був недоступним длѐ багатьох.
Постать Гаврилка у своюму часі була зрозуміла лише невеликому гурткові.
Народивсѐ Михайло Гаврилко в 1882 році в козацьких хуторах білѐ села Руковщина на
Полтавщині – в края, ѐкий так щедро обдарував нашу українську культуру талановитими лядьми. Цѐ
чарівна землѐ на все життѐ збудила в ньому лябов до прекрасного, розуміннѐ найтонших порухів
мікро- і макрокосмосу, природи, навчила бачити красу у, здавалосѐ б, буденних ѐвищах – квіточці,
дереві, лісові, грозі. Ця рису його характеру не раз відзначали друзі й знайомі Михайла, дивуячись
його дивним причудам. А це був не причуд, це був спосіб життѐ, своюрідний самозахист від жорстокості
віку, – це був його світ, куди дорогу знав тільки він. Виховувавсѐ яний Михайло в українській родині, що
вела родовід від козацького коренѐ і свѐто зберігала національні традиції та вільний козацький дух
своїх предків. Напевно, саме від них передаласѐ Михайлу не лише ідеальна в нашій уѐві козацька
статура – високий зріст і внутрішнѐ, не менш вражаяча характеристика – величезний талант до знань,
працьовитість, що межували з патологічним бажаннѐм волі і абсолятним нехтуваннѐм всіх авторитетів.
Початкову художня освіту здобув у Миргородській школі прикладного мистецтва під
керівництвом відомого українського художника О. Сластіона (1899-1904).
Миргородська школа того періоду була одним з головних в Україні центрів вихованнѐ художників
декоративно-прикладного мистецтва. Можливо, ѐк ніде інде, тут надавали величезної уваги вивчення
народного декоративного мистецтва та його застосування.
В науці М. Гаврилко відзначавсѐ неабиѐкими здібностѐми і вважавсѐ одним з найкращих учнів.
Саме тут, у Миргороді, формуютьсѐ світоглѐд молодого митцѐ, лябов до народного українського
мистецтва, оріюнтаціѐ на реалістичне самовираженнѐ у творах мистецтва.
У той же час формуютьсѐ револяційний світоглѐд Михайла, його непохитні переконаннѐ
майбутнього українського револяціонера. З його учнівського життѐ в Миргородській школі збереглисѐ
деѐкі спогади його сучасників, що даять можливість зрозуміти внутрішній світ янака: «Одного разу
декілька чоловік польської шлѐхти і поміщиків відвідали могилу Т. Г. Шевченка і вирішили
«відсвѐткувати» ця подія випивкоя. На саме закінченнѐ бенкету випадково прибув Михайло. Проте
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зліквідувати оскверненнѐ могили Кобзарѐ навіть його кремезній фігурі було не під силу. Тоді він,
зібравши з навколишніх околиць селѐн, розігнав пиѐків чи, ѐк він сам потім висловлявавсѐ, «вигнав
торгашів із храму господнього».
По закінченні навчаннѐ в Україні М. Гаврилко, одержавши державну стипендія, в 1904 році їде в
Росія і вступаю до художньо-прикладного училища барона Штігліца в Петербурзі. Це був специфічний
навчальний заклад, ѐкий, окрім певної мистецької спеціальності (по закінченні навчаннѐ), давав
можливість широкого ознайомленнѐ на перших курсах з усіма видами живопису, рисунку, графіки,
скульптури, керамічного мистецтва. Була тут прекрасна бібліотека і непоганий музей.
Але повчитись довго не довелось. За участь в організації студентського страйку в 1905 р. його
звільнено з училища, а потім заарештовано. Півроку проводить у слідчій тярмі. З цього часу Михайло
зв’ѐзую себе з револяціюя, ставши членом Револяційної Української партії. В 1905 році, за дорученнѐм
партійної організації, переїжджаю до Львова, звідки поїздками веде револяційну роботу на Східній
Україні. Арештований при одному з переїздів на кордоні, потраплѐю в тярму, де його протримали
близько шести місѐців. Звільнившись, деѐкий час перебуваю на волі, а в 1906 р. з тринадцѐтьма
товаришами знову закинутий за ґрати. Правда, в цьому випадку через місѐць за браком доказів вини
його відпускаять. Вийшовши з тярми, він знову активно беретьсѐ до антицарської пропаганди. На
одному з мітингів на хуторі Свинківка на Миргородщині він закликав селѐн відібрати земля в панів та
відлучити Україну від Російської імперії. Безперечно, така діѐльність не проходила повз увагу російських
жандармів, і його втретю забираять до тярми на місѐць. А випустивши, віддаять під постійний наглѐд
поліції. Заборона вступу до художніх закладів та безперервні переслідуваннѐ царської російської «охранки»
змушуять Михайла Гаврилка у 1907 році переїхати до Львова, ѐкий в той час був, ѐк і всѐ Галичина, у складі
Австро-Угорської монархії, котра, треба зазначити, надавала більше уваги національним проблемам, ніж
Росіѐ. В усѐкому випадку, українські організації та товариства тут не переслідувались.
По приїзді в Галичину Гаврилко, з допомогоя Наукового товариства ім. Шевченка у Львові,
вступаю до Краківської Академії мистецтв, де вчитьсѐ у скульптурному класі професора К. Лѐшки.
Краківська Академіѐ мистецтв порѐд з закладами Мянхена і Парижа стала центром, куди з
великоя охотоя приїздили на навчаннѐ українські митці на початку XX століттѐ. Тут, у Кракові, в
Академії викладали талановиті митці: Виспѐнський, Вичулковський, Станиславський та інші, ѐкі з
повагоя і замилуваннѐм ставились до української народної культури. Окрім того, краківський
мистецький осередок став місцем, де могли спільно працявати українські художники зі сходу і заходу,
розділеної між імперіѐми юдиної України. Тому не дивно, що Краківській Академії ми завдѐчуюмо
мистецькому виховання цілої шеренги митців. Серед них в майбутньому – проф. М. Жук, проф.
М. Бойчук, проф. О. Новаківський, проф. Касперович, проф. Труш, Северин, Бурачек, Маслѐнників та
багато інших відомих і невідомих майстрів.
В 1905-1912 рр. у Краківському осередку з українських діѐчів культури були Б. Лепкий,
Вѐч. Липинський, М. Гаврилко та деѐкі інші. Зустрічались постійно в кав’ѐрні. Стіл називала обслуга
«стул русінські». Велись постійні дискусії. Гаврилко, ѐк правило, тільки слухав і всміхавсѐ.
Навчаннѐ скульптури в Краківській Академій Мистецтв проходили длѐ молодого митцѐ досить
успішно. Працявав він багато і невтомно. А за одну з пластичних праць – «Копач» – отримав нагороду.
Професор Лѐшка, ѐкий вів скульптурну освіту М. Гаврилка, був ним задоволений. За даними сина проф.
Лѐшка, його батько вважав Михайла одним з найкращих учнів.
На протѐзі 1907-1912 рр. М. Гаврилко займаютьсѐ мистецькими студіѐми, але ні на хвилину не
залишаю політики. Він бере участь в усіх об’юднаннѐх і організаціѐх, де ю хоч одна іскринка длѐ
всезагального полум’ѐ визволеннѐ України.
По закінченні Академії М. Гаврилко їде длѐ дальшого навчаннѐ до Парижа, в майстерня відомого
французького скульптора Бурделѐ, де він пробув близько року (1911). Навчаячись за кордоном,
М. Гаврилко став не прихильником модернізму, а залишивсѐ ревнивим поборником реалізму й народності.
Портретні роботи «Ганусѐ» (1909), «Чоловічий портрет» (1912), «Жіночий портрет» (1911) й особливо
погруддѐ М. Шашкевича (1910), Т. Шевченка (1911), Я. Федьковича (1914) привертаять увагу силоя життѐ й
природністя рухів, ѐк і його тематичні композиції – «Бандурист», «Прощаннѐ», «Козак на коні».
Майстерно виліплене ним 1914 р. погруддѐ Т. Шевченка (на відзначеннѐ явілея) сповнене
глибокої життювості, наскрізь пройнѐте високим револяційним духом. Встановили монумента в
українській гімназії в м. Кіцмані на Буковині. Скульптура поета-бунтарѐ вийшла настільки вдалоя, що
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М. Гаврилко одержав кілька замовлень на її повтореннѐ. Але ѐк справжній художник, він завжди шукав
нового поглибленого розкриттѐ дорогого його серця образу Т. Шевченка.
Розквіт творчості скульптора припадаю на складні роки першої світової війни та жовтневий
переворот у Росії. Ці події застаять його у Львові за роботоя над проектом пам’ѐтника Шевченкові длѐ
Киюва. Там же він виконав і відомий барельюф – медальйон поета, що поширявавсѐ в численних
екземплѐрах майстернея І. Левинського у Львові.
Медальйони з зображеннѐм Т. Г. Шевченка були настільки вдало виконані, що кожна читальнѐ
Просвіти, Народні доми, інші українські установи намагались їх придбати не тільки в честь урочистостей
Т. Шевченка 1911 і 1914 років (бясти чи медальйони Кобзарѐ), але і протѐгом 20-30 рр. XX ст.
Важливим етапом творчості Михайла Гаврилка стала участь в конкурсах проектів на пам’ѐтник
Т. Г. Шевченкові у Киюві. Скульптор активно і з великим захопленнѐм, незважаячи на невдачі, працяю
над ціюя темоя з 1910 по 1914 рік. Оскільки цей період ѐскраво виражений творчими здобутками, то
вартую більш детального ознайомленнѐ.
ака ж долѐ спіткала проект Михайла Гаврилка? Постамент з фігуроя Т. Г. Шевченка перейшов у
власність доктора Грицѐ Лучаківського, судді з Болехова, а п’ѐть інших фігур зберігалисѐ в Музеї НТШ у
м. Львові. Теперішню їхню місцезнаходженнѐ невідоме.
Перебуваячи у Львові на початку другого десѐтиліттѐ XX століттѐ, Михайло активно працяю і на
полі ідеологічнім – в студентських організаціѐх та стрілецьких товариствах Галичини.
З початку першої світової війни Гаврилко стаю членом стрілецької мобілізаційної комісії у Львові
та вступаю до першої сотні Українських Січових Стрільців.
В перші місѐці війни за завданнѐм Соязу Визволеннѐ України працяю в таборах російських
полонених з воїнами-українцѐми. В травні 1915 року з загонами УСС відбуваю на фронт в ранзі четарѐ.
Бере участь в боѐх під Болеховом, Вікторовим, Галичем, Золотоя Липоя, Стрипоя, Настасовом.
З 1916 р. четар М. Гаврилко призначаютьсѐ начальником комісаріату по табору добровольців у Луцьку.
Його стараннѐми в місті і по провінції, крім того, проводитьсѐ робота з організації українських початкових шкіл.
За час перебуваннѐ на стрілецькій службі М. Гаврилко продовжую творчо працявати ѐк у графіці,
так і в скульптурі. З найбільш значних праць згадаймо бяст сотника УСС В. Дідушка, медальйончик
кнѐзѐ Свѐтослава, проект на дерев’ѐну коробку.
В 1917 році, повернувшись до Львова, митець працяю над медальйоном кнѐзѐ Свѐтослава (в міді)
та над новим проектом длѐ пам’ѐтника Т. Г. Шевченкові.
Наступні події української визвольної війни, що особливо гостро проходила в Галичині, змушуять
переїхати Гаврилка на Східну Україну, де він продовжую військову службу в лавах борців за
незалежність України, не забуваячи, що він ю бійцем і української культури.
У 1919 році Гаврилко потраплѐю в полон до більшовиків і, ѐк старшина української армії, зазнаю
знущань і побиттѐ шомполами. Чудом виживши й оклигавши від ран, він зумів звільнитисѐ. Післѐ
багатьох пригод добираютьсѐ до знайомих на Східній Україні. Наприкінці 1919 року він вже в Полтаві, де
беретьсѐ до праці. Тут він був призначений на посаду скульптора VIІ розрѐду райспоживспілки. Саме тут
навесні 1920 р. виліпляю остання з відомих роботу – бяст Т. Шевченка длѐ Полтавського музея
М. Гоголѐ. На погрудді рукоя скульптора зроблено надпис: «Обніміте, брати мої, найменшого брата».
Долѐ цього портрета невідома. А до війни, за свідченнѐм Степана Омелѐновича Гаврилка, брата
скульптора, він знаходивсѐ у вестибулі Полтавського театру ім. М. Гоголѐ.
У 1920 році Чернігівський відділ мистецтв Губернського відділу народної освіти оголосив конкурс
на проект пам’ѐтника Шевченкові (термін надсиланнѐ робіт був визначений до 20 червнѐ 1920 р.).
Можливо, це було причиноя, що скоро тут з’ѐвивсѐ і М. Гаврилко.
Переїхавши до Чернігова, М. Гаврилко влаштовуютьсѐ в 1920 р. на посаду завідувача культурноосвітнім відділом.
В 1920 р. митцѐ не стало. Кажуть, що помер від тифу, інші говорили, що загинув на Лівобережжі в
геройській боротьбі з більшовиками. Р. Стельмахів твердив, що його розстрілѐли.
Життѐ М. Гаврилка – це одіссеѐ переїздів, трусів, арештів, викручувань, зустрічей. Від Прилук до
Ічні, від Киюва та Канева до Хотина та Чернівців, до Болехова та Львова – вся Україну змірѐв. Побував і
вдома, і за кордоном, але ніде ані свого характеру, ані віри в себе не втратив.
В емоційному запалі Михайло Гаврилко не раз говорив, що він хотів би служити Україні або ѐк
воѐк, або ѐк різьбар. І в одній, і в другій іпостасі він виконав свій обов’ѐзок до кінцѐ.
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Оксана РОМАНІВ-ТРІСКА
Інститут колекціонерства мистецьких пам’ѐток при НТШ, м. Львів, Україна

УКРАЇНСЬКІ МИТЦІ В ПРАЗІ — ПАВЛО ГРОМНИЦЬКИЙ (БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС)
У вирі бурхливих політичних змін на початку XX століттѐ ламались долі лядей, умови життѐ
змушували до пошуку компромісів — еміґрації, праці в підпіллі або ж до нехтуваннѐ власними
переконаннѐми та ідеалами. У двадцѐтих роках минулого століттѐ післѐ поразки визвольних змагань
велика частина української інтеліґенції переїжджаю до Праги. Тут формуютьсѐ активне мистецьке
середовище, сконцентроване навколо двох новостворених інституцій — Української Студії Пластичного
Мистецтва (УСПМ), заснованої у 1923 році, та Музея Визвольної боротьби України, відкритого у 1925
році. Студіѐ забезпечувала високопрофесійну академічну освіту, організовувала щорічні виставки,
гуртувала творчі особистості та поюднувала міжвоюнні мистецькі тенденції Західної та Східної Ювропи. «В
орбіту діѐльності цих двох українських науково-культурних інституцій — Студії та Музея були втѐгнуті по
суті всі інтелектуальні сили, еліта української громади у міжвоюнній Чехо-Словаччині» [1]. На жаль,
багато діѐчів цього періоду до сьогодні залишаятьсѐ маловідомими або забутими, серед них — могутнѐ
постать митцѐ Павла Громницького.
Мою перше знайомство з творами художника відбулосѐ у Празі в листопаді 2003 року на
Міжнародній науковій конференції, присвѐченій 80-ліття заснуваннѐ УСПМ. Одночасно проводилась
виставка робіт українських митців, віднайдених у 1998 році в підвалах Національної бібліотеки ЧР.
Серед них виѐвились три акварелі П. Громницького. Інформаціѐ, що прозвучала на засіданнѐх,
проливала світло на особу автора та зацікавлявала незвичністя творчої долі. Його короткочасна (ѐк тоді
видавалось) вимушена еміґраціѐ з України трансформувалась у постійне проживаннѐ за кордоном. Він
понад п’ѐтдесѐт років мешкав у столиці Чехословаччини, весь час плідно працявав і у повоюнний період
(післѐ 1945 року) ніде не виставлѐв свої твори. Помер у Празі в 1977 році та похований на цвинтарі
Мальвазинки. Проте ніхто із пражан-українців не володів ширшоя інформаціюя про славного землѐка.
У 2005 році пошуки слідів художника увінчались певним успіхом. Відбулосѐ знайомство із
небожем живописцѐ — Вацлавом Новотним, ѐкий надзвичайно лябив і розумів митцѐ та зберігаю
подаровані ним картини. Цѐ розвідка написана за його спогадами та доповнена інформаціюя,
віднайденоя у пресі.
Павло Громницький народивсѐ 15. 12. 1889 р. у селі Громницѐ на Харківщині в сім’ї заможного
господарѐ-землевласника Антона Громницького, ѐкий походив із козацької шлѐхти. У 1906 році закінчив
школу у Катеринославі (нині Дніпропетровськ) та за бажаннѐм родини відразу розпочав навчаннѐ на
правничому факультеті, ѐке згодом подовжив у Петербурзі [2]. Переїзд до північної столиці
пришвидшив початок мистецьких студій — у 1908 році він вступаю до Академії Мистецтв, де навчаютьсѐ
у Іллі Рюпіна та Миколи Дубовського.
Очевидно, потѐг до малѐрства пробудивсѐ у хлопцѐ раніше — вже у шістнадцѐтирічному віці його
мистецький талант запримітив Сюров, ѐкий заохочував янака до живопису та давав початкові уроки.
Але воюнні події 1914 року вриваятьсѐ в життѐ — Громницький змушений йти на фронт. «В 1916 році
маляю терени длѐ інжинірських цілей, ѐк зв’ѐзковий старшина 55 дивізії. В 1917 році виступаю ѐк
комендант сотні до «Чорних гайдамаків» під командоя Волоха. Вкінці ю комендантом богодухівського
та охтирського повіту на Харківщині» [3].
Револяціѐ спаляю всі мости у минуле — родина втрачаю маютки, суспільне становище. Все це,
порѐд із жорстокими враженнѐми від війни, підштовхую художника до еміґрації. У 1919 році, разом із
частинами Української Галицької Армії, Павло Громницький прибуваю до Чехословаччини та опинѐютьсѐ
у таборі інтернованих у Німецькому аблонному (нині аблонец під Ющеді) [4]. Тут він продовжую
малявати. На виставці митців-таборитів, проведеній у 1923 році в Йозефові [5], були виставлені твори
Громницького.
У Празі художник контактую із давнім знайомим сім’ї — чеським професором Фердінандом
Енґельмяллером, ѐкий допомагаю йому переїхати до столиці. Спочатку Громницький навчаютьсѐ у його
малѐрській студії, потім там же працяю асистентом, а дещо пізніше і заступником професора. Проте післѐ
смерті Енгельмяллера відносини між викладачами зміняятьсѐ, і митець вимушено полишаю ця посаду.
Саме в цей час у Празі починаять діѐти українські установи. У новоствореній УСПМ викладаять
Д. Антонович, І. Кулець, І. Мозалевський, С. Мако. До лав студентів записуятьсѐ молоді живописці,
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графіки, скульптори — серед них Симон Наріжний згадую також Павла Громницького (точні роки
навчаннѐ поки що не встановлені) *6+.
У 1923 році художник їде до мистецької «Мекки» — Парижа, де знайомитьсѐ з А. Матіссом та
П. Пікассо. Певний час він навчаютьсѐ у Матісса, товариські відносини з ѐким збереже впродовж всього
життѐ *7+. Також багато подорожую — живе ѐк риболов-малѐр на Сицилії, відвідую Югипет.
У 1925 році в Парижі з допомогоя своїх французьких колег він організовую персональну виставку,
ѐка приносить митцеві визнаннѐ. Ляксембурзький музей придбав роботу «Портрет дами» *8+. Творчість
художника зацікавила норвезького королѐ, ѐкий запросив Громницького «на праця до країни фйордів,
де він полишив сотні пейзажів» *9+. Потім була Швейцаріѐ...
Малѐр дуже лябив подорожувати, був невибагливим у побуті: юдине, до чого прагнув — це
завжди мати засоби до маляваннѐ і творити. На короткий час він повертаютьсѐ до Праги, але його не
полишаю бажаннѐ поїхати в Італія. Художник проѐвлѐю винахідливість — домовлѐютьсѐ із власником
празької галереї, що буде з пленерів йому передавати картини, а поштоя отримувати за них кошти.
Проте це не знадобилось — за невисоку ціну його твори продавались на місці.
Воюнне лихоліттѐ підірвало здоров’ѐ Громницького — він змушений від’їхати на лікуваннѐ в
Татри. З цього періоду походѐть татранські ландшафти, ѐкі також були виставлені в Парижі. Два з них
були закуплені длѐ санаторія Сонтаґа у місті Старий Смоковец на Словаччині. Пейзажі, створені у
Карпатах в асені, згодом придбали длѐ Парламенту Чехословаччини *10+.
20-ті роки длѐ художника — це період активної творчої праці, радісний час визнаннѐ та успіху.
Один із чеських критиків у статті «Татри очима українського мистцѐ» писав: «Думая, що татранські
картини Громницького належать взагалі до найлучших мистецьких творів, інспірованих нашими горами.
Вважая за свій обов’ѐзок звернути увагу нашого суспільства на мистцѐ слов’ѐнської крові, ѐкий так
чутливо подивлѐв наші Татри» [11].
На початку 30-х років Громницький поселѐютьсѐ у столиці Чехословаччини, винаймаячи ателью на
Бубенчі — будинок із садом. Він знайомитьсѐ з Анноя Новотноя, і цѐ зустріч зміняю його життѐ — він
одружуютьсѐ. Наречена була гарноя молодоя чешкоя, проте без освіти, Громницький же —
високоерудований інтеліґент, ѐкий прекрасно володів французькоя, німецькоя, чеськоя мовами. У
передвоюнній Празі він належав до мистецької еліти, був визнаним «салонним» художником.
На жаль, падіннѐ та злети постійно супроводжували Громницького. Творчі особистості найбільш
залежні від настроїв суспільства, і ѐкщо настаю криза, то це разяче відбиваютьсѐ на митцѐх. У
передвоюнний час картини продавались щораз важче, деколи не вистачало коштів на елементарне
існуваннѐ. З’ѐвлѐютьсѐ донечка Даріѐ — постійний об’юкт турботи та опіки батька, тому інколи твори
доводилось пропонувати за безцінь.
У роки другої світової війни художник з родиноя мешкав у Річанах білѐ Праги. Це гарна
мальовнича місцевість неподалік столиці, з невисокими горами, сосновим рекреаційним лісом та
далекими розлогими полѐми. Особу митцѐ зауважили німецькі урѐдовці — він вимушений
контактувати з ними, підтримувати товариські відносини. У зв’ѐзку з цим 1945 року сім’ї необхідно було
швидко покинути містечко, щоб не потрапити до лав «зрадників». Громницькі «щезаять» з Річан,
залишивши там все добро. Вони знову мешкаять у Празі, у рідного брата дружини. Так завершуютьсѐ
перший період перебуваннѐ художника на еміґрації.
Коли радѐнські війська «визволили Чехословаччину», то оголосили про можливість поверненнѐ
усіх категорій українців на Батьківщину. Громницький сам, без родини, вирішив повернутись. Проте цей
факт у біографії художника загадковий та суперечливий — існую дві версії його від’їзду. Небіж малѐра
переконаний, що він від’їжджав за власним бажаннѐм. До відправленнѐ в Радѐнський Сояз були
приготовані вантажні вагони. Вони знаходились на запасній колії в Празі, ляди перебували в них в очікуванні
від’їзду. Вацлав Новотни, на той час восьмилітній хлопець, неодноразово прибігав до потѐга і приносив речі,
необхідні в дорозі. Одного днѐ він, ѐк звичайно, прийшов, проте на станції вже нікого не було.
Мистецтвознавець О. Пеленська стверджую, що художника арештували, вивезли насильно і хотіли
розстрілѐти, ѐк зрадника. Його привезли в клітці в рідне село Громниця, і лише щасливий випадок (а
власне, зустріч з дідусем, ѐкий впізнав Павла і переконав енкаведистів у його невинності) врѐтував його
від страти [12]. Ця версія перебуваннѐ митцѐ в Україні підтверджую у своїх спогадах і П. Мурашко [13].
Вона виглѐдаю правдивіше, оскільки більшовики відстежували всіх українських еміґрантів та намагались
їх знищити.
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Художник недовго перебував на Батьківщині, приблизно через рік повернувсѐ до Праги, привіз
звідти портрети солдатів та робітників. Повернувсѐ Громницький з радѐнським громадѐнством, і про
цей період свого життѐ розповідав по-різному. Достеменно невідомо, скільки справді часу він пробув в
Україні (інші джерела подаять дату поверненнѐ — 1952 рік) [14].
Митець отримую помешканнѐ в Карліні, ѐке перед тим належало українському професорові
Гонтару. Проте родинне життѐ налагоджуютьсѐ ненадовго — через деѐкий час Даріѐ Громницька
(донька) виходить заміж та переїжджаю до Градцѐ Кралового. Художник розходитьсѐ з дружиноя та
починаю сам вести господарство. Він знаходить притулок у невеликій майстерні під дахом на вул.
Велеславіновій — це останнѐ празька адреса митцѐ.
У повоюнний період український живописець переживав постійну фінансову скруту. Він мав
довготривалі претензії до чеської Спілки художників, з ѐкоя не знаходив порозуміннѐ, і зокрема до її
голови п. Отченашека. На той час вільні митці могли продавати свої роботи лише в магазинах цього
об’юднаннѐ, але Громницький не йшов на співпраця і чинив на власний розсуд. Конфлікт поглибивсѐ, і у
1959 році він потрапив до Панкрацької тярми за несплату податків (від продажу творів). Через місѐць —
звільненнѐ, але подіѐ дуже гнітяче вплинула на митцѐ. Довгий час він не міг малявати і потерпав від
безгрошів’ѐ. Чеські колеги звинувачували також малѐра у низькому художньому рівні картин, у
непрофесійності. Тоді Громницький звернувсѐ по допомогу до своїх давніх друзів К. Покорного та
М. Швабінського — вони написали лист в його захист, післѐ чого становище дещо покращилось.
Екзистенційні труднощі не полишали митцѐ — у старшому віці він не отримував пенсії, залежав
від випадкової допомоги знайомих. В шістдесѐтих роках йому все-таки виділили до смішного мале
пенсійне забезпеченнѐ — 90 корон.
У цей час п. Новотни поселѐютьсѐ у Празі у своюї тітки, дружини Павла Громницького. Він
проймаютьсѐ співчуттѐм та розуміннѐм до самотнього родича. Хлопець безкорисливо допомагаю
художнику — приносить вугіллѐ, купую харчі, часом супроводжую у поїздках на етяди, уважно
вислуховую нескінченні захопляячі розповіді про творчі мандрівки та знайомства.
З часом у житті малѐра з’ѐвилась ще одна близька особа — п. Томанова, працівницѐ соціального
забезпеченнѐ. Це була молода енергійна жінка, ѐку художник часто портретував.
На схилі років багато допомагав самотньому українця п. Долечек (Старший) — власник великого
сімейного човна на Лібенському острові в Празі. Долечек — неординарна особистість, мрійниккораблебудівник-конструктор, ѐкий у тісному празькому подвір’ї висотного будинку спромігсѐ
збудувати човен. Цікавоя подіюя длѐ міста було його транспортуваннѐ до річки Влтави, післѐ чого сім’ѐ
проводила на човні багато вільного часу. Вони брали з собоя Маестро з його незмінноя скринькоя длѐ
маляваннѐ (розміром 50 на 60, тому всі пленерні етяди здебільшого цього формату), зупинѐлись у
мальовничих місцѐх, і Громницький натхненно творив. Післѐ двох годин роботи йшов у каяту
відпочити, а тоді знову повертавсѐ до роботи.
Художник приѐтелявав з Павлом Мурашком, ѐкий, контактуячи із товариством українців-русинів
у Мезілаборцѐх (Східна Словаччина), запропонував їм запросити живописцѐ на пленер, ѐкий відбувсѐ у
1963 році. Зберегласѐ фотографіѐ — Громницький на етядах в Словаччині, усміхнений та задоволений,
за мольбертом на березі мальовничої річки Лаборки. Він створив там численні пейзажі, багато з ѐких, а
також тематичне полотно «аношік та його побратими» подарував до Музея українсько-русинської
культури у Свиднику.
Павло Громницький — вічно закоханий у природу пейзажист. Власне, ще на паризькій виставці у
1923 році художник отримав визнаннѐ насамперед за пейзажі, в ѐких бачимо «свідоме зусиллѐ на
внутрішня психологічну документація краси, а в його багатім на барви зображенні терену доцільне
змаганнѐ, щоб тісно зблизити малѐрський хист із музичним чуттѐм. Оці два домінантні елементи —
психологічний та музичний подаять собі руку у всіх малянках Громницького» [15]. Необхідним
елементом буттѐ було длѐ нього вивченнѐ природи, цѐ пристрасть супроводжувала його впродовж
всього життѐ. Громницький — живописець, ѐкий невтомно вивчаю гру світла і тіней, зміни барв у
відтворенні простору.
Ще в роки навчаннѐ у Петербурзі художник проѐвив себе ѐк ѐскравий портретист. Його робота —
«Портрет кнѐгині Орлової», створена до 1914 року, знаходитьсѐ у Третьѐковській галереї, «Портрет
дами» — у Ляксембурзькому музеї в Парижі, «Автопортрет» — у збірці архітектора Кона в Празі,
«Портрет професора Горбачевського» 1935 року був виконаний на замовленнѐ Українського
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Лікарського Товариства у Львові [16]. Дві праці, створені в період до другої світової війни — «Оголена»
(1939 р.) та «На узліссі — портрет дружини з дочкоя» (1939 р.), знаходѐтьсѐ у власності п. Новотного.
У Празі митець товаришував з Олександром Олесем. Два портрети, зроблені ще за життѐ поета,
Громницький у 1967 році переслав у дар Спілці письменників Радѐнської України. Перший — рисунок
олівцем, датований 1941 роком, другий зроблений у лікарні за тиждень до смерті поета (15. 07. 1944 р.)
— ескіз, виконаний олійними фарбами.
В шістдесѐтих роках художник намалявав численні портрети п. Томанової (місцезнаходженнѐ
робіт невідоме, вони зафіксовані на двох фотографіѐх в інтер’юрі майстерні). На замовленнѐ п. Марії
Горової-Мишанич він виконую портрети Тараса Шевченка та Івана Франка, а також зображеннѐ
замовниці у повний зріст в українському народному строї.
Працявав Громницький і в жанрі натярморту. «Натярморт із штучними квітами» у 1935 році
мала на меті купити «паризька модерна галереѐ» [17], але на той час переговори не завершились і
картина знаходилась ще у майстерні митцѐ. Серед віднайдених у 2005 році творів — шість натярмортів,
серед ѐких одна робота паризького періоду— «Натярморт з нарцизами».
Здавалось би, довгі роки навчаннѐ та перебуваннѐ в Ювропі мали б змінити мистецький світоглѐд
художника, але він виѐвивсѐ стійким до розмаїттѐ течій у модерному живописі. Він віддавав перевагу
реальному відтворення побаченого, переданого крізь призму своїх емоцій та відчуттів. Це засвідчую
більшість відомих творів.
Несподіванкоя стало незвичне живописне полотно — декоративна композиціѐ, виѐвлене в одній
із празьких крамниць. Твір датований 1932 роком, і здавалосѐ б, не міг належати пензля Громницького.
Назвемо умовно ця праця «Розп’ѐта Україна». Вона асоціативно відтворяю жахливі репресії, що
потрѐсали в той час Батьківщину митцѐ. У 30-тих роках українська громада в Празі була поінформована
про трагедія голодомору — можливо це були рефлексії малѐра на події в Україні.
На фотографіѐх сімдесѐтих років, зроблених у майстерні художника, також бачимо твори,
виконані під впливом кубізму. Підтвердженнѐ попередніх здогадів знайшлосѐ несподівано — у статті
сучасниці художника Анни Тарасевич-Ортинської, ѐка мешкала на той час у Празі. Вона зазначаю: «З
композицій цікаві особливо длѐ нас дві, що постали під впливом револяційних переживань в Україні.
1. «Піюта, або з жертви сила». Це Україна з обличчѐм Богоматері, а довкола неї ѐк візіѐ замучені її сини
(власність мистцѐ). 2. «Чека в Україні»; масова композиціѐ (власність мін. радн. Плоцека)» [18].
Можна припустити, що перша робота і ю тіюя (або одніюя із версій), що знаходилась у продажу,
оскільки її лейтмотив найбільше асоціяютьсѐ із символічним зображеннѐм України в образі Богородиці.
Нововідкриті у 2005 році твори митцѐ вносѐть корективи в аспект баченнѐ Громницькогоживописцѐ, адже тепер можна сміливо стверджувати про дві творчі сутності художника. Перша
побудована на постійному вивченні і правдивому відтворенні натури, друга базуютьсѐ на символічноалегоричному розумінні подій, з підпорѐдкуваннѐм площини насамперед ідейному та емоційному
вирішення, переданому засобами геометрично спрощених форм.
Громницький — митець-пражанин, ѐкий лябив столиця, зображав різні її мальовничі куточки та
величні панорами. «Моюя цьоголітньоя програмоя ѐ постановив собі намалявати 25 картин, ѐк данину
моюї лябові до цього міста» [19], — так він діливсѐ своїми планами з кореспондентом паризької газети
«Українське слово» в день свого вісімдесѐтиліттѐ.
Українці тогочасної еміґрації часто дорікали малѐреві за іґноруваннѐ української історії, звичаїв, за
відсутність патріотизму, і в результаті – за втрату національної специфіки. Вони очікували від нього,
цитуя: «ще рѐд образів безсумнівної українськості... Тоді, ще за свого повноцінного життѐ, він займе
місце серед клѐсиків української малѐрської штуки: Самокиша, Їжакевича, Васильківського,
О. та М. Мурашків» [20].
Митець прожив довге творче життѐ, невпинно працяячи та створивши сотні творів. Він часто
стверджував: «Малявати, це длѐ мене жити» [21]. Мав щире бажаннѐ подарувати 50 творів до Киюва та
50 до «української» Канади, проте не знайшлосѐ охочих їх прийнѐти...
Місцезнаходженнѐ творчої спадщини художника здебільшого невідоме. Живописні полотна
Павла Громницького розпорошені по приватних збірках Чехії, Франції, Норвегії, Канади, дев’ѐть робіт,
подаровані у 2001 році Маріюя Горовоя-Мишанич з Праги, перебуваять у Національному музеї в Киюві.
Длѐ українців XXI cтоліттѐ образ митцѐ лише починаю виринати із небуттѐ. Завданнѐм
майбутнього ю віднайти та проаналізувати його мистецьку спадщину. Історіѐ українського мистецтва на
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даному етапі обминула, на жаль, багато визначних особистостей, серед ѐких і харків’ѐнин Павло
Громницький.
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СЕКЦІЯ ІІ
РОЛЬ ДІАСПОРИ У ПРОСУВАННІ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У
МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ: ВИЗНАННЯ ГОЛОДОМОРУ-33 ГЕНОЦИДОМ, ПРИЙНЯТТЯ
ПРОУКРАЇНСЬКИХ ЗАКОНІВ, ВХОДЖЕННЯ ДО ЄС, СОТ, НАТО ТА ІН.

Олег БАЖАН
Інститут історії України НАНУ, м. Київ

ІНІЦІАТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ З ПРОТИДІЇ ПОЛІТИЦІ РУСИФІКАЦІЇ УРСР
(ДРУГА ПОЛОВИНА 1950 – 1970-ТІ РОКИ)
Наукове вивченнѐ української діаспори ѐк суспільного феномена, осмисленнѐ її ролі в
становленні Української держави потребую накопиченнѐ відповідної суми знань про політичні,
етнокультурні процеси, ѐкі мали місце в середовищі українських спільнот у різних країнах світу
упродовж усього ХХ століттѐ. Останнім часом найбільш актуальним длѐ вітчизнѐних істориків ю вивченнѐ
«білих плѐм» в історії зарубіжної гілки українського етносу, ѐкі дозволѐть зрозуміти, ѐким чином
українським емігрантам та їхнім нащадкам удалосѐ в умовах багатоетнічного оточеннѐ зберегти своя
національну самобутність, не втратити духовний зв’ѐзок з історичноя батьківщиноя.
Метоя статті ю висвітленнѐ діѐльності української діаспори, спрѐмованої проти політики
русифікації України в другій половині 1950-х – 1980-ті роки.
Західна українська діаспора, незважаячи на значну віддаленість від історичної батьківщини,
ідеологічні перепони, ѐкі стоѐли на заваді взаюмним контактам по лінії державних органів, громадських
організацій УРСР, приватних осіб, завжди проѐвлѐла інтерес до суспільно-політичного, культурного
життѐ в Україні. Великі сподіваннѐ ѐк населеннѐ України, так і діаспори, були пов’ѐзані з рішеннѐми ХХ
з’їзду КПРС, ѐкий накреслив курс на десталінізація радѐнського суспільства. Критика культу особи
Сталіна співвідносилась українськоя інтелігенціюя з подоланнѐм тих негативних ѐвищ, ѐкі
десѐтиріччѐми визрівали в національній політиці, приводили до руйнуваннѐ духовної інфраструктури
української нації, забуттѐ мови, історії та традицій народу. У другій половині 1950-х років проблеми
занепаду української культури, штучного звуженнѐ сфер ужитку національної мови знаходили
відображеннѐ на сторінках газет, журналів, стали часто звучати на радіо, зборах громадськості. Рух за
поширеннѐ української мови в УРСР знайшов підтримку серед діаспори. Так на ІV сесії УНРади у 1957
році президент Української Народної Республіки в екзилі Степан Витвицький закликав українську
інтелігенція у діаспорі домагатисѐ «українізації культурного життѐ на Україні *1+».
Гостру критику з боку представників української діаспори викликав новий русифікаторський
«Закон про зміцненнѐ зв’ѐзку школи з життѐм і про дальший розвиток системи народної освіти в
Українській РСР», опублікований длѐ обговореннѐ наприкінці 1958 року, ѐкий надавав право батькам
вибирати своїм дітѐм мову навчаннѐ. У спецповідомленні голови КДБ при РМ УРСР В. Нікітченка
першому секретаря ЦК КПУ П. Шелесту від 17 лятого 1965 року повідомлѐлось: «ак видно з аналізу
зарубіжної української націоналістичної преси, закордонні оунівські центри зводѐть наклеп на КПРС та
Радѐнський урѐд, особливо прагнуть спапляжити зміст творчого процесу в республіці, намагаятьсѐ
переконати рѐдових учасників у нібито існуячій русифікації України і в зв’ѐзку з цим у наѐвності серед
творчої інтелігенції лядей, на ѐких можна опертисѐ при проведенні антирадѐнської діѐльності.
Одночасно надходѐть дані, що деѐкі представники прогресивної української еміграції також
висловляять стурбованість розвитком української мови. Наприклад, відомий у свій час діѐч української
еміграції В. Свистун у листі, адресованому УОКСу (Українське товариство культурного зв’ѐзку з
закордоном. – О. Б.), писав (наводѐтьсѐ уривки): «…Потрібно остаточно вибити з рук українських
націоналістів ця остання, ѐк здаютьсѐ длѐ них, «зброя» про вигадану русифікація українського народу,
бо цѐ «зброѐ» ще дію ѐк отруйний газ на багатьох українців Канади. Цѐ «зброѐ» затримую ще багатьох
українців і, в доповненнѐ, негативно позначаютьсѐ на українських прогресивних організаціѐх [2]».
Про дискримінація української мови в УРСР неодноразово висловлявавсѐ редактор газети
«Життѐ і слово», член виконкому Товариства об’юднаних українців Канади Петро Кравчук. Під час
відвідин історичної батьківщини у жовтні 1966 року у приватній бесіді з представником Українського
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товариства дружби і культурного зв’ѐзку із закордоном П. Кравчук зауважив: «…зараз, перебуваячи на
Україні, ѐ хочу по-дружньому, ѐк комуніст, вболіваячий, перш за все, за загальну справу, зауважити на
те, що подекуди окремі працівники не звертаять увагу на прикрі факти, ѐкі потім використовуять у
своїй антирадѐнській пропаганді буржуазні націоналісти… Взѐти хоч би такий приклад. В багатьох
книжкових магазинах Киюва, Харкова, продавці, ѐкі покликані популѐризувати українську літературу,
розмовлѐять виклячно російськоя мовоя, навіть тоді, коли до них звертаятьсѐ українськоя
мовоя…Такий же стан з обслуговуячим персоналом в готелѐх, ресторанах «Інтурист», де дуже багато
буваю туристів-українців…На літаках, ѐкі обслуговуять внутрішні рейси і ѐкими теж користуятьсѐ
туристи-українці, стяардеси розмовлѐять виклячно російськоя мовоя *3+».
Прикметно, що інформація про існуячий стан речей у суспільно-політичному та культурному
житті УРСР українська діаспора збирала не тільки на сторінках радѐнської преси та в ході зустрічей з
високопосадовцѐми республіки. Посланці різних українських зарубіжних організацій прагнули
встановити контакти з опозиційними колами, налагодити відповідні канали длѐ переправленнѐ
позацензурних праць за кордон. Одним з перших спробував переправити позацензурні праці
українських авторів слухач Вищої партійної школи при ЦК Компартії України, канадський громадѐнин
Іван Колѐска. Улітку 1965 року за допомогоя своїх співвітчизників С. Маціювича і Д. Голоско він
намагавсѐ вивезти заховані в тайниках документи й праці, ѐкі найбільш ѐскраво характеризували
процес русифікації України *4+. 13 груднѐ 1965 р. рѐд позацензурних праць: «Інтернаціоналізм чи
русифікаціѐ?» І. Дзяби, «З приводу процесу над Погружальським» Ю. Сверстяка, листуваннѐ В. Лобка з
М. Рильським намагавсѐ вивезти за кордон науковий працівник Прѐшівського університету, аспірантзаочник Київського державного університету, член Комуністичної партії Чехословаччини, українець за
походженнѐм Микола Мушинка. Заховані під натільноя білизноя «ідейно шкідливі документи» були
вилучені при митному доглѐді на залізничній станції Чоп *5+. Там же 3 липнѐ 1967 р., при виїзді з СРСР у
Чехословаччину, рукописи та машинописні тексти статей, літературні твори та фотографії були вилучені
у громадѐнки ЧССР З. Геник-Березовської *6+.
Не зміг досѐгти поставленої мети і підданий Бельгії, студент Лявенського католицького
університету, секретар головної управи Українського допомогового комітету по Бельгії арослав Добош.
5 січнѐ 1972 року під час обшуку на прикордонній станції Чоп у нього були вилучені фотоплівка з
роботоя С. Караванського «Словник українських рим», фотокартки В. Мороза, В. Стуса та інші
матеріали [7].
Більш успішноя виѐвилась місіѐ студентки Київського університету, громадѐнки Чехословаччини
Ганни Коцурової. За допомогоя учасників дисидентського руху Івана Світличного, Леоніда Селезненка,
Миколи Плахотняка, Зіновіѐ Антоняка та інших в кінці 1960-х – на початку 1970-х років їй удалосѐ
вивезти до Чехословаччини фотоплівки з творами Ю. Сверстяка «Собор у риштуванні», М. Осадчого
«Більмо», поетичні збірки Ігорѐ Калинцѐ та Василѐ Стуса, окремі числа позацензурного часопису
«Український вісник» та ін. Вивезені нелегальним шлѐхом фотоплівки з Чехословаччини через
викладача Прѐшівського університету Павла Мурашка переправлѐлисѐ в інші ювропейські країни, де
надавалисѐ в розпорѐдженнѐ видавництв, редакцій газет і журналів, радіо й телебаченнѐ.
Таким чином факти про порушеннѐ національних прав українського народу ставали надбаннѐм
світової громадськості.
Стурбованість радѐнських спецслужб викликала поведінка члена Комуністичної партії Канади,
учителѐ історії, українцѐ за походженнѐм Івана Колѐски, ѐкий з вереснѐ 1963 року по серпень 1965 року
навчавсѐ у Вищій партійній школі при ЦК КПУ у м. Киюві. За даними КДБ при РМ УРСР, І. Колѐска «уживаю
активних заходів длѐ отриманнѐ цікавлѐчих його матеріалів тенденційного та антирадѐнського
характеру з тим, щоб післѐ поверненнѐ в Канаду опублікувати їх у закордонній пресі, тим самим нанести
політичну шкоду Радѐнській державі. Встановляячи широкі зв’ѐзки серед радѐнських громадѐн,
Колѐска систематично допускаю наклепницькі вигадки про політику Комуністичної партії та Радѐнського
урѐду по національному питання, розповсяджую націоналістичні листівки, марки та вирізки із
зарубіжних націоналістичних газет, в ѐких зводитьсѐ наклеп на радѐнську дійсність *8+.» Збір матеріалів
про переслідуваннѐ інакодумців в СРСР, політику русифікації в Україні, спроба нелегального
переправленнѐ їх за кордон стали причиноя видвореннѐ Колѐски за межі Радѐнського Соязу.
Повернувшись до Канади, І. Колѐска опублікував рѐд праць, у ѐких виклав власну оцінку внутрішньої
політики СРСР.
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Секціѐ ІІ. Роль діаспори у просуванні українських національних інтересів у міжнародній спільноті:
визнаннѐ Голодомору-33 геноцидом, прийнѐттѐ проукраїнських законів, входженнѐ до ЮС, СОТ, НАТО та ін.

Найбільшого резонансу серед західної української діаспори набула книга І. Колѐски «Освіта в
Радѐнській Україні. Дослідженнѐ в галузі дискримінації та русифікації», надрукована в середині лятого
1968 року у м. Торонто видавництвом «Peter Martin Association» тиражем 5 тисѐч примірників. Автор
книги, спираячись на широке коло джерел (розпорѐдженнѐ Міністерства освіти УРСР, статистичні
збірники, періодичні виданнѐ, твори самвидаву), особисті враженнѐ від зустрічей і бесід з учителѐми та
учнѐми, викладачами та студентами, поставив за мету показати на фактах процес русифікації у школах,
ПТУ, технікумах, вузах України. Значну частину книги І. Колѐска присвѐтив висвітлення руху
громадськості на захист української мови та наведення конкретних прикладів протестів проти
русифікації України.
Вихід у світ книги І. Колѐски схвально зустріла українська та канадська преса. Так, наприклад,
торонтська газета «Телеграм» назвала книгу І. Колѐски «найтѐжчим до цього часу ударом по внутрішній
політиці СРСР» та «бомбоя сповільненої дії» *9+. У своя чергу Центральний Комітет Компартії України
охарактеризував праця І. Колѐски ѐк «провокаційні, ворожі випади проти Радѐнського Соязу», і в
подальшому, через дипломатичні канали, настійно наполѐгав перед Комуністичноя партіюя Канади
(КПК), Товариством об’юднаних українців Канади (ТОУК) розглѐнути поведінку члена КПК І. Колѐски та
опублікувати на сторінках підконтрольної преси матеріали, ѐкі спростовуять висновки книги «Освіта в
Радѐнській Україні» [10].
Здійсненнѐ державної політики, спрѐмованої на розширеннѐ сфери вжитку, утвердженнѐ і
подальший розвиток російської мови в національних республіках СРСР, викликала занепокоюннѐ навіть
з боку Товариства об’юднаних українських канадців та Комуністичної партії Канади, зоріюнтованих на
тісну співпраця з СРСР. Завдѐки наполѐганнѐм ТОУК у січні 1967 року пленумом ЦК Компартії Канади
було прийнѐто рішеннѐ направити делегація в УРСР длѐ з’ѐсуваннѐ питань, пов’ѐзаних із реалізаціюя
національної політики СРСР. Член делегації КПК П. Кравчук у мемуарах писав: «Поїздка делегації не
була чиюясь особистоя примхоя, а конечноя потребоя з’ѐсувати той стан, в ѐкому опинилась
українська мова, порушувалосѐ судочинство на Україні, заборонѐлосѐ канадським українцѐм
відвідувати рідні села. Звертаннѐ до ЦК КП Канади послати таку делегація в Україну виходило від усіх
членів крайового виконавчого комітету ТОУК. Ми хотіли знати, ѐк здійсняютьсѐ в Україні національна
політика, чому скорочуютьсѐ число українських шкіл, найбільш у великих містах і в районних центрах,
чому судѐть лядей за закритими дверима за їх політичні переконаннѐ» [11].
Очолявана першим секретарем ЦК Компартії Канади Тімом Баком делегаціѐ перебувала в СРСР у
березні-квітні 1967 року. Про напруженість у стосунках двох комуністичних партій, ѐкі мали місце в той
час, свідчать щоденникові записи першого секретарѐ ЦК КПУ П. Шелеста: «Дуже багато доводилось
нашим товаришам працявати з ціюя делегаціюя. Особливо з П. Кравчуком – це розумна та досвідчена
лядина та політик, але багато питань трактую зі своюї «дзвіниці», особливо питаннѐ національної
політики» *12+. Окрім зустрічей з партійними функціонерами високого рівнѐ в Москві та Киюві,
відповідальними працівниками Академії наук УРСР, Держплану УРСР, Спілки письменників УРСР, члени
делегації мали можливість відвідати школи, вузи, підприюмства, колгоспи та радгоспи України *13+.
Гостра дискусіѐ розгорнулась під час розмови делегації ЦК Компартії Канади з членами колегії
Міністерства освіти УРСР. У детальному звіті про візит канадської делегації міністр освіти Української
РСР П. Удовиченко зазначав: «П. Кравчук виступив з заѐвоя, в ѐкій сказав, що їх враженнѐ про те, що на
Україні занепадаю українська мова й культура ґрунтуютьсѐ на тому, що, по-перше, голова Спілки
письменників України тов. О. Гончар заѐвив на останньому з’їзді письменників, що викладаннѐ
української мови в школах республіки перебуваю в гіршому становищі, ніж іноземні мови; по-друге, що
в Українській РСР існуять школи з російськоя мовоя викладаннѐ; по-третю, що немаю шкіл з
українськоя мовоя викладаннѐ в Москві, на Кубані, в Казахстані, де живе багато українців, що в
університетах і технічних вузах України викладаннѐ ведетьсѐ російськоя мовоя. Ці питаннѐ тов. Кравчук
поставив у грубій формі і на підвищеному тоні, у стані граничної роздратованості…Слід зазначити, що
під час прийому тов. тов. П. Кравчук, В. Гарасим. А. Білецький та Я. Соломон виѐвлѐли нервозність і
тенденційність *14+».
Післѐ поверненнѐ в Канаду члени делегації КПУ підготували звіт, в ѐкому наводились численні
порушеннѐ національних прав корінного населеннѐ, непоодинокі випадки переслідуваннѐ інакодумців.
В ньому, зокрема, говорилосѐ: «Партіѐ і комуністи, ѐкі працяять у середовищі українських
національних груп у Канаді, повинні перейти до наступу у висвітленні процесів в Українській РСР і
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

підтвердити себе більш рішуче ѐк поборники націоналізму… Наш звіт повинен ѐкнайскоріше стати
публічним через мітинги, статті в газетах, інтерв’я і тому подібне. Він не може бути трактований ѐк
внутрішньопартійне питаннѐ *15+».
Публікаціѐ звіту про поїздку делегації КПУ в Україну навесні 1967 року в канадській пресі під
тиском ЦК КПРС затѐгнуласѐ на півроку. Навіть у керівництві Комуністичної партії Канади не було юдності
щодо можливості публікації звіту про поїздку в Україну. Значна частина членів КПК вважала за
необхідне оприляднити наѐвні факти про «порушеннѐ демократичних прав» в Україні, інша виступала
категорично проти поѐви партійного документа в засобах масової інформації, так ѐк це призведе до
розколу партії, загостреннѐ відносин з КПРС. За інформаціюя КДБ при РМ УРСР, наприкінці 1967 року в
середовищі Компартії Канади, ТОУК та Робітничого запомогового товариства (РЗТ) склалось три
угрупуваннѐ з цілком різними позиціѐми щодо оцінки «внутрішнього становища СРСР». Одна група,
представлена рѐдом керівників ТОУК, вважала, що в діѐльності КПРС, особливо у питанні національної
політики, маять місце недоліки та прорахунки, ѐкі слід обов’ѐзково виправлѐти. Друга група, визнаячи
недоліки в національній політиці СРСР, притримувалась позиції невтручаннѐ КПК у внутрішні справи
Радѐнського Соязу. Третѐ група вважала за потрібне не звертати увагу Компартії на проблеми, ѐкі
існуять в СРСР, а повністя зосередитись на особливостѐх розвитку Канади *16+.
Післѐ тривалих дискусій офіційний звіт таки був надрукований 1 січнѐ 1968 року в газеті ТОУК
«Життѐ і слово», а також у першому числі бялетенѐ Компартії Канади «Viewpoint» того ж року (в Україні
звіт КПК був опублікований лише у 1990 році в журналі «Дніпро»). Інформаціѐ про становище в Україні
викликала гарѐчу полеміку в середовищі української діаспори. Газета «Оттава жорнал» відзначала, що
«вперше за 47 років свого існуваннѐ Комуністична партіѐ Канади кинула виклик Кремля і звинуватила
його у політиці русифікації, довела до відома світової громадськості й пропозиція, ѐка нікого не могла
залишити байдужоя *17+».
Принципової позиції стосовно мовної політики в УРСР Товариство об’юднаних українців Канади
притримувалось і надалі. У 1969 році з метоя спростуваннѐ тверджень літературного критика І. Дзяби,
висловлених на сторінках книги «Інтернаціоналізм чи русифікаціѐ?», вищим політичним керівництвом
Української РСР була видана і поширена на теренах республіки брошура «Що і ѐк обстояю Іван Дзяба /
ще раз про книгу «Інтернаціоналізм чи русифікаціѐ?» під вигаданим псевдонімом Богдан Стенчук. У
планах ідеологічного апарату ЦК КПУ було виданнѐ брошури англійськоя мовоя. Делегаціѐ ТОУК, ѐка
перебувала у жовтні 1969 року у столиці України, не підтримала ціюї ідеї. На думку членів делегації
В. Гарасима, А. Білецького, П. Кравчука, виданнѐ праці під псевдонімом «Богдан Стенчук» (досить
двозначним в англійській транскрипції), хиткоя й сумнівноя контраргументаціюя на висловляваннѐ
І. Дзяби, задовгим переліком книжок, статей, авторефератів дисертацій наприкінці брошури ю не
доцільноя длѐ ознайомленнѐ англомовних читачів. Проте точку зору представників ТОУК було
проігноровано. На англомовне виданнѐ міфічного Богдана Стенчука погодивсѐ генеральний секретар
ЦК Компартії Канади У. Каштан *18+.
Завданнѐ протидії політиці русифікації України ставили за мету й інші політичні та громадські
організації української діаспори Канади. 6 червнѐ 1965 року Канадським науковим товариством імені
Т. Шевченка у м. Торонто була організована міжнародна конференціѐ «В обороні української культури і
народу», учасники ѐкої підписали та розповсядили серед країн Заходу протестні заѐви з приводу
геноциду української мови й культури в Українській РСР. Результатом цілеспрѐмованих зусиль науковців
та діѐчів культури США і Канади, ѐкі брали участь у конференції, стало створеннѐ у 1965 році Асоціації
діѐчів української культури (АДУК). Упродовж другої половини 1960 – 1980-х років АДУК робила все
належне длѐ розвитку й популѐризації української культури в країнах проживаннѐ української діаспори,
публікації праць, присвѐчених аналізу національної політики в УРСР *19+.
Мовна політика в Українській РСР, переслідуваннѐ інакодумців в СРСР завжди перебувала у
центрі уваги Комітету українців Канади (КУК). Напередодні та в дні проведеннѐ Конференції ООН з прав
лядини в Тегерані (22 квітнѐ – 12 травнѐ 1968 р.) КУК провів широкомасштабну кампанія, метоя ѐкої
було оприлядненнѐ «матеріалів, ѐкі свідчать про порушеннѐ Декларації прав лядини Українськоя РСР»
та розповсядженнѐ серед делегатів представницького форуму книг «Лихо з розуму» В. Чорновола та
«Освіта в Радѐнській Україні» І. Колѐски *20+. КУК, разом з іншими українськими організаціѐми Канади,
брав активну участь в організації у містах Вінніпегу, Едмонтоні, Торонто «Днів Української Народної
Республіки», «Днів солідарності з українським народом та захисту переслідуваних діѐчів культури на
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Україні», «українських тижнів», на ѐких неодноразово обговорявалась мовна ситуаціѐ в УРСР.
Кампанія протестів проти русифікації України в Канаді підтримувало й товариство українських
письменників «Слово», очоляване Я. Стефаником. У червні 1973 року у м. Торонто цѐ авторитетна
організаціѐ провела свій з’їзд, присвѐчений питаннѐм дискримінації української мови в УРСР *21+.
На захист української мови, збереженнѐ національної культури в УРСР виступив Український
конгресовий комітет Америки (УККА) – громадська організаціѐ, заснована українськоя етнічноя групоя
у США у 1940 році. У січні 1963 року з ініціативи УККА у Нья-Йорку був сформований спеціальний
український комітет длѐ проведеннѐ Світової ѐрмарки, одним із головних завдань ѐкого було
популѐризаціѐ української культури в США та приверненнѐ уваги політичних кіл країни до проблем
русифікації України. Широкого резонансу набула також 20-тисѐчна демонстраціѐ, організована УККА у
вересні 1972 року у Нья-Йорку, спрѐмована на захист політичних і національних прав українського
народу *22+.
Не стоѐв осторонь від національно-культурних проблем в УРСР і Світовий конгрес вільних
українців (СКВУ) – найвища координаційна громадська надбудова української діаспори у світі. 17-19
листопада 1967 року у Нья-Йорку відбувсѐ перший конгрес СКВУ, ѐкий зібрав понад тисѐчу делегатів з
Австралії, Аргентини, Бельгії, Канади, Ляксембургу, Італії, Нідерландів, Німеччини, США, Франції, Чилі,
Швейцарії. Основну діѐльність делегати Конгресу вирішили спрѐмувати на об’юднаннѐ зусиль українців
діаспори длѐ допомоги українському народу у боротьбі за незалежність, збереженнѐ етнічної та
духовної самобутності еміграції. Виходѐчи з програмних засад, учасники та гості І Конгресу схвально
зустріли заѐву викладачів американських коледжів, університетів і наукових працівників українського
походженнѐ «Про сучасну ситуація на Україні», в ѐкій від генерального секретарѐ ЦК КПРС Л. Брежнюва
вимагалось: «1. Надати українській мові статусу державної мови в УРСР. 2. Упровадити українську мову
ѐк мову навчаннѐ в усіх школах УРСР».
Нерівноправне становище України у складі СРСР стоѐло в центрі уваги ІІ Світового Конгресу
вільних українців, ѐкий відбувсѐ у Торонто на початку листопада 1973 року. В ході його роботи були
заслухані доповіді «Роль молодого поколіннѐ в русі опору на Україні і його вплив на українську молодь
у вільному світі» , «Русифікаціѐ університетів і вищих учбових закладів на Україні». Одна з резоляцій,
прийнѐтих ІІІ Світовим Конгресом вільних українців (листопад 1979 р.) вклячала у себе вимогу ліквідації
будь-ѐкої дискримінації української мови *23+.
Таким чином, українська діаспора в другій половині 1950 – 1980-х роках активно і послідовно
виступала проти політики русифікації в Україні, використовуячи при цьому різноманітні форми і методи
боротьби : інформаційні акції у культурній сфері, петиційні кампанії, протестні мітинги тощо. Ініціативи
української діаспори викликали протидія органів влади УРСР на міжнародній арені, проте у внутрішній
політиці змушувало ЦК КПУ інколи вдаватись до усуненнѐ деѐких перегинів у культурній сфері.
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УКРАЇНСЬКА СПРАВА У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ПЕРІОД МІЖ ПЕРШОЮ ТА ДРУГОЮ
СВІТОВИМИ ВІЙНАМИ
У даній статті зроблено спробу розглѐнути діѐльність різних українських громадсько-політичних
організацій, ѐкі існували на території Великої Британії у міжвоюнний період, проаналізувати їх вплив на
еволяція британської політики щодо українського питаннѐ.
Історіѐ поселеннѐ українців на Британських островах розпочаласѐ наприкінці ХІХ ст. Тоді до
Великої Британії приїхали перші групи українських селѐн-заробітчан, ѐкі, вирушаячи до країн Америки,
зупинилисѐ у м. Манчестер і оселилисѐ у ньому. Згодом у м. Манчестер сформуваласѐ компактна
українська громада, ѐка у 1912 р. нараховувала близько 500 осіб [8,44+. Попри своя малочисельність,
манчестерська громада вирізнѐласѐ високим рівнем національної самосвідомості, підтримувала зв'ѐзки
з Україноя та з поселеннѐми українців у США і Канаді. Під час національно–демократичної револяції в
Україні (1917-1921 рр.) манчестерські українці співпрацявали з членами дипломатичної місії УНР в
Лондоні. Зокрема Микола Стаховський та Ірина Добродіюва виступили з пропозиціюя утвореннѐ
української політично-допомогової організації длѐ наданнѐ фінансової та інформаційної підтримки УНР.
У серпні 1919 р. 33 манчестерські українці утворили товариство «Самопоміч», пожертвувавши в його
касу близько 35 фунтів – чималу суму ѐк на той час. Головоя товариства був обраний Йосиф
Лісньовський, скарбником – Василь Солѐр, секретарем – Петро Лісньовський. Метоя діѐльності
«Самопомочі» було «наданнѐ моральної та матеріальної допомоги Україні» [11, 2]. У своїй «Відозві»
члени товариства закликали українських поселенців у Манчестері та інших містах Англії приюднуватисѐ
до протестних акцій проти рішень, прийнѐтих на Паризькій мирній конференції щодо майбутнього
українських земель: «Українці по всіх краѐх і державах протестуять проти насильств, ѐких вороги
допускаять нині над нами за згодоя Парижа. Час також і англійським українцѐм піднести такий
протест, протест голосний, сильний і могутній. Час тепер важний і кожна страчена хвилѐ ю дорогоя»
[11, с.2]. Важливе місце у діѐльності товариства відводилось інформаційно-пропагандистській та
організаційній діѐльності серед української еміграції Великої Британії.
Длѐ підтримки зовнішньополітичних акцій еміграційного урѐду, інформуваннѐ світової
громадськості та пропаганди проблеми державності УНР на міжнародній арені члени товариства
«Самопоміч» 30 серпнѐ 1919 р. надіслали до Державного секретаріату спеціальне зверненнѐ. Цей
документ містив короткий екскурс з історії України, а також наступні вимоги:
Визнати УНР ѐк самостійну та незалежну державу;
Надати моральну та матеріальну допомогу українській державі у боротьбі з більшовиками та
анархістами;
Розвивати торгово-економічні та політичні відносини між Британіюя та Україноя *15].
Таким чином, товариство «Самопоміч» було першоя організаціюя політичного спрѐмуваннѐ,
створеноя українськими емігрантами у Великій Британії. На жаль, із поразкоя визвольних змагань в
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Україні та припиненнѐм повноважень української дипломатичної місії в Лондоні, діѐльність товариства
«Самопоміч» також занепала.
Новим осередком громадського життѐ емігрантів став заснований у 1929 р. «Український клуб»
(зустрічаятьсѐ й інші його назви: «Український соціальний клуб», «Український товариський клуб»). У
1933 р. «Клуб» нараховував 116 членів, окрім українців до його складу входило кілька литовців,
ірландців, англійців та ювреїв *8, 44+ . Головоя організації протѐгом багатьох років був Йосип
Лісньовський, а його заступником – Петро Тарнавський. При «Клубі» існувала читальнѐ, бібліотека, хор,
оркестр. Хоча за характером діѐльності «Український клуб» був культурно-просвітницькоя організаціюя,
його члени ніколи не стоѐли осторонь тих політичних процесів, ѐкі відбувалисѐ на Україні. Зокрема,
післѐ Мянхенської конференції 1938 р. і розподілу Чехословаччини голова «Клубу» Й.Лісньовський
звернувсѐ з меморандумом до Міністерства закордонних справ Великої Британії. Цей документ містив
поѐсненнѐ вимог українців Підкарпатського края щодо створеннѐ автономії і проханнѐ до урѐду
Британії підтримати українську сторону у вирішенні цього міжнародного конфлікту *21].
У Лондоні у міжвоюнний період проживала невелика кількість українців. Представники різних
політичних напрѐмів українського національного руху створили у столиці Великої Британії свої
організації. З поміж них найбільш ефективним у справі лобіяваннѐ українських інтересів серед
британської громадськості було Українське бяро, ѐке діѐло у 1931-1939 рр. Його заснував українськоамериканський політичний діѐч і меценат аків Макогін (1880-1956) [2, с.1440+, а очолявав – відомий
громадський діѐч та науковець Володимир Кисілевський (1896-1976) [1, с.1033+. ак свідчать джерела,
Українське Бяро було засноване 28 березнѐ 1931 р. на кошти а.Макогона з метоя інформувати
британську громадськість про події на Україні, політичне та економічне становище українського народу,
а також його культурні і релігійні потреби та прагненнѐ *7+. Згідно свідчень сучасників, Бяро було
розташоване у престижному районі Лондона на вулиці Гросвенор Плейс навпроти Бекінгемського
Палацу і було достатньо фінансово забезпечене длѐ веденнѐ успішної різносторонньої діѐльності [10,
с.57]. Передумовами створеннѐ ціюї організації стала подорож а.Макогона з дружиноя Сузанноя до
Галичини у 1930 р. і враженнѐ від побачених наслідків проведеної польським урѐдом акції
«пацифікації» [16+. Тому важливим напрѐмом діѐльності стало наданнѐ всебічної підтримки українцѐм
Галичини, а також інформуваннѐ світової громадськості про події на Західній Україні. Майже у кожному
номері друкованого органу Бяро – «Бялетенѐ» за 1931 р. (№1-8) піднімалосѐ питаннѐ про порушеннѐ
громадѐнських прав і свобод українців у польській державі, інформувалосѐ про діѐльність міжнародної
Комісії Трьох Ліги Націй, створеної длѐ вивченнѐ польсько-українського конфлікту, а також передруки з
різних діаспорних видань США і Канади, в ѐких висвітляваласѐ проблема «пацифікації». За сприѐннѐ
Українського Бяро у серпні 1931 р. відбуласѐ поїздка британських парламентарів Джеймса Барра та Рейза
Дейвіса до Галичини *14+. Значноя міроя післѐ аналізу складеного ними звіту про події 1930 р. Комісіѐ Трьох
Ліги Націй наприкінці 1931 р. визнала Польщу винноя у порушенні міжнародних зобов’ѐзань щодо
забезпеченнѐ громадських прав і свобод українців, ѐкі проживаять на її території *3, с.1965].
У 1932-1939 рр. на шпальтах «Бялетенѐ» були висвітлені такі трагічні події української історії ѐк
голодомор 1932-1933 рр., Ліське повстаннѐ 1932 р. у Галичині, діѐльність ОУН і каральні акції з боку
польської влади проти українського населеннѐ, вбивство керівника ОУН Ю.Коновальцѐ у 1938 р.,
становище українців на Закарпатті післѐ поділу Чехословаччини у 1938 р., захопленнѐ Угорщиноя
Закарпаттѐ у 1939 р., а також наводилисѐ відомості про українські поселеннѐ у Канаді, США, Далекому
Сході тощо *17, 18, 19, 22, 23, 24+. Діѐчі Українського Бяро активно співпрацявали з редакторами
українських та британських газет (наприклад, «Діло», «Times», «Manchester Guardian»), виступали з
доповідѐми та лекціѐми на українознавчу тематику, влаштовували виставки українського мистецтва. У
1933 р. Українське Бяро видало невеликий за обсѐгом довідник «Факти про Україну», ѐкий містив
відомості узагальняячого характеру про територія, природні ресурси, населеннѐ України, а також
короткий виклад її історії з найдавніших часів до 20-х рр. ХХ ст. *20+. Завдѐки заходам Бяро в англійській
пресі перестали вживати на означеннѐ українців таких невідповідних назв ѐк «малороси» чи «рутенці»
[7, с.128+. В середовищі емігрантів Бяро вважали «консульством недержавного народу» і зверталисѐ до
нього по допомогу у вирішенні різноманітних справ. Зокрема, зверталисѐ українські кооперативи, щоб
налагодити контакти з англійськими покупцѐми та українські видавництва з питаннѐ поширеннѐ
друкованої продукції в Об’юднаному Королівстві *9, с.8+. Українське Бяро в Лондоні підтримувало не
лише українську громаду в Англії. Працівники Бяро допомогли у проведенні Другого Українського
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наукового з'їзду, у будівництві Українського дому у Празі, сприѐли участі українських делегацій у
міжнародних конференціѐх тощо. Українську справу діѐчі Бяро намагалисѐ вести неупереджено,
вважаячи, що у політиці існую одне українське питаннѐ, а не декілька. У своюму зверненні до українцівемігрантів директор Українського Бяро підкреслявав, що очолявана ним організаціѐ не ю «ані
республіканськоя, ані гетьманськоя, соціалістичноя, католицькоя чи православноя, але
Всеукраїнськоя» [12, 3].
На нашу думку, заслуга директора Бяро В.Кисілевського насамперед полѐгаю у тому, що йому
вдалосѐ надати українським проблемам міжнародного розголосу, привернути до них увагу провідних
британських політиків, преси і широких кіл громадськості.
Українське Бяро співпрацявало з Англо-Українським комітетом, створеним у лятому 1935 р. длѐ
лобіяваннѐ українських інтересів у британському парламенті. Почесними секретарѐми організації були
підполковник Сесіль Лестрейндж Малоун та магістр гуманітарних наук Еш Лінкольн, а його членами –
британські науковці, політики, журналісти *5, 24]. Комітет оприляднив заѐву, ѐкоя приверталасѐ увага
британської суспільної думки до проблем України і окреслявалисѐ найважливіші аспекти українського
питаннѐ. В заѐві наголошувалосѐ:
– становище українців у Східній Галичині заслуговую на найпильнішу увагу англійської
громадськості;
– етнографічно український народ займаю суцільну територія, за своїми розмірами більшу за
територія Франції чи Великої Британії, ѐка розділена між СРСР, Польщея, Чехословаччиноя та
Румуніюя;
– справедливість стосовно українців досі не встановлено і подальше ігноруваннѐ цього
складного питаннѐ може, зрештоя, вплинути на доля всіюї Ювропи *5, с.24-25].
Члени Англо-Українського комітету мали досить активні контакти з діѐчами Українського Бяро,
представником ОУН Ювгеном Лѐховичем, подавали до британських урѐдовців свої висновки та
рекомендації, інформували про українське питаннѐ в британській пресі. Зокрема, один із почесних
секретарів комітету Сесіль Малоун у своїй записці «Велика Британіѐ і Україна» наполегливо
рекомендував британському урѐдові підтримати український самостійницький рух та прагненнѐ
українців до незалежності: «Розвиток українського самостійницького руху створяю необхідність
розглѐнути його з точки зору баченнѐ британських інтересів...Велика Британіѐ повинна рахуватисѐ з
фактом, що український рух таки існую і що нині він ю, мабуть, сильніший, ніж будь-коли
раніше...Британська політика повинна підтримувати тісний зв’ѐзок з українським рухом, виѐвлѐячи в
цей спосіб історичну роль Британії ѐк оборонцѐ поневолених народів. ЇЇ завданнѐм ю подбати, щоб
зростаячий український рух не став виклячним знарѐддѐм чужих ворожих нам інтересів, а був
дружньоя силоя, готовоя щиро співпрацявати з Британськоя спілкоя народів» [6, с.917-918].
29 травнѐ 1935 р. в приміщенні Палати Громад парламенту Великої Британії з ініціативи АнглоУкраїнського комітету відбулисѐ публічні слуханнѐ, присвѐчені ситуації навколо України. Член комітету
журналіст Ланселот Лоутон виступив з доповіддя, ѐка мала промовисту назву «Українське питаннѐ» і
згодом була опублікована окремоя брошуроя *13]. Доповідь складаласѐ із змістовного історичного
екскурсу до витоків формуваннѐ української нації, розглѐду основних етапів боротьби українського
народу за власну державність, глибокого аналізу тогочасного становища українців в складі різних
ювропейських держав та політичних комбінацій навколо українського питаннѐ [5, с.28]. Підсумовуячи,
британський журналіст робить висновки: « Українська націѐ – це реальність, ѐка маю під собоя
принаймні тисѐчу років автентичної історії. Жоден народ не боровсѐ так тѐжко, ѐк українці, щоб
утвердити своя незалежність; українська землѐ наскрізь просѐкнута кров’я...Було б лицемірством
заперечувати, що незалежність України так само важлива длѐ нашої держави, ѐк і длѐ спокоя в усьому
світі. Проблема надто довго ігноруваласѐ – просто тому, що розглѐдати її, а тим більш намагатисѐ
вирішити – справа дуже клопітна. Але цѐ проблема, що маю глибокі й заплутані історичні корені,
сьогодні набула безпрецедентної гостроти...То ѐкий сенс зображувати мир, коли миру немаю? Його й не
буде доти, доки українська проблема не знайде належного вирішеннѐ» [5,29]. Фактично, Л.Лоутон
закликав офіційний Лондон підтримати Україну й українців у їхніх прагненнѐх отримати незалежність.
Такі заѐви британські урѐдовці вважали занадто радикальними і передчасними. Однак, в цілому, вплив
діѐчів Українського Бяро та Англо-Українського комітету на британську суспільну думку був доволі
відчутний. акщо у 20-х роках ХХ ст. про Україну у Великій Британії «взагалі мало хто чув» [4, с.884], то
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Секціѐ ІІ. Роль діаспори у просуванні українських національних інтересів у міжнародній спільноті:
визнаннѐ Голодомору-33 геноцидом, прийнѐттѐ проукраїнських законів, входженнѐ до ЮС, СОТ, НАТО та ін.

завдѐки діѐльності згаданих організацій у 30-х рр. ХХ ст. українське питаннѐ жваво дискутувалосѐ у
британському парламенті, обговорявалосѐ на шпальтах преси і перестало бути «терра інкогніто» длѐ
британських політиків.
Отже, у міжвоюнний період у Великій Британії українську справу гідно репрезентували
різноманітні громадсько-політичні організації українців міст Манчестера та Лондона, ѐкі проводили
активну інформаційно-пропагандистську, видавничу та культурну діѐльність, спрѐмовану на визнаннѐ
британцѐми української проблеми одніюя з клячових у міжнародній політиці і пошуки шлѐхів її
справедливого розв’ѐзаннѐ.
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Зенон Е. КОГУТ
Канадський інститут українських студій

ДІАСПОРА ТА ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНОЗНАВСТВА НА СХОДІ УКРАЇНИ:
РОЛЬ ПРОГРАМИ ІМ. КОВАЛЬСЬКИХ ПРИ КАНАДСЬКОМУ ІНСТИТУТІ УКРАЇНСЬКИХ СТУДІЙ
Канадський інститут українських студій (КІУС) був заснований 1 липнѐ 1976 року з метоя
організаційної підтримки розвитку української науки й культурної спадщини. З моменту свого створеннѐ
Канадським інститутом українських студій було проведено чималу роботу: опубліковано понад 160
книжок та понад 60 дослідницьких довідників, а за допомогоя своїх стипендій і дослідницьких дотацій
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підтримано праця більш ніж 400 науковців і студентів у Канаді та за її межами. Серед програм нашого
інституту, насамперед, слід згадати Програму вивченнѐ сучасної України ім. Стасяків, Центр досліджень
Історії України ім. Петра ацика, Центр українсько-канадських студій ім. Кулів, Програму досліджень
релігії та культури, Програму з української літератури ім. Данила Гусара Струка та Програму
дослідженнѐ Східної України ім. Ковальських. Окремо слід сказати про «Журнал українознавчих студій»
― юдине наукове періодичне виданнѐ у Канаді, ѐке повністя присвѐчене українознавчим та українськоканадським студіѐм. На сьогодні Канадський інститут українських студій (КІУС) ю провідним осередком
українознавчих досліджень поза межами України. Діѐльність КІУСу частково фінансуютьсѐ з бяджету
Альбертського університету. Решта коштів надходить з дотацій на окремі проюкти та доходів від іменних
та цільових вічних фондів.
Безумовно, одним з головних напрѐмків діѐльності нашого інституту було і залишаютьсѐ сприѐннѐ
розвитку українознавства в Україні. Саме в цьому контексті слід розглѐдати діѐльність Програми
ім. Ковальських, ѐку ѐ очоляя.
Програму дослідженнѐ східної України при Канадському інституті українських студій було створено
у 1998 році на кошти, ѐкі надійшли від пані Дарії та пана Михайла Ковальських. Мета ціюї програми
полѐгаю у підтримці українознавства та національного відродженнѐ східної України і реалізуютьсѐ шлѐхом
наданнѐ стипендій та ґрантів длѐ науковців, проведеннѐ семінарів, розвитку музейної справи,
фінансуванні виданнѐ праць, що стосуятьсѐ українського суспільства, його історії, політичного життѐ,
культури, питань історичної пам’ѐті, ідентичності та національної свідомості українців.
Програма ім. Ковальських і Східний Інститут українознавства
У 1999-2000 роках панство Ковальських зробило нову пожертву на підтримку ціюї програми, що
дозволило нам започаткувати нові проекти. У 2000 році розпочав своя роботу «Східний Інститут
українознавства ім. Ковальських (СІУ)», ѐкий був створений на базі кафедри українознавства при
Харківському національному університеті. Цей інститут займаютьсѐ розвитком східноукраїнських студій,
підтримую дослідницьку, організаційну, популѐризаторську, та видавницьку діѐльність з різної
проблематики, зокрема з локальної історії, етнографії та літератури. В контексті даної діѐльності Інститут
зокрема займаютьсѐ видавництвом праць, розвитком інформаційної мережі, організаціюя наукових
конференцій, круглих столів, семінарів, проведеннѐм щорічного конкурсу студентських наукових робіт в
галузі українознавства на здобуттѐ премії ім. Ковальських. Посаду голови кафедри та СІУ обіймаю доктор
історичних наук Володимир Кравченко. До складу Східного Інституту входить відділеннѐ у Запоріжжі
(керівник – доктор історичних наук Анатолій Бойко), а діѐльність СІУ поширяютьсѐ на значну частину
території Східної України. Назвемо лише деѐкі з проектів Східного Інституту та установ-партнерів.
Так, у березні 2004 року за участя Східного інституту відбувсѐ міжнародний симпозіум
«Переѐславська Рада 1654 року: міфи та реальність». Україну, зокрема, представлѐли Наталѐ аковенко,
арослав Дашкевич, Віталій Щербак, Віктор Брехуненко та Анатолій Бойко; Польщу ― Кшиштов
Петкевич, директор Інституту Східних студій (Познанський університет); Російську Федерація ― Тетѐна
аковлева (Санкт-Петербурзький державний університет).
У травні 2004 року інститутом було проведено семінар, присвѐчений 50-й річниці приюднаннѐ
Криму до України. 15-16 листопада 2004 р. у Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна
відбувсѐ міжнародний симпозіум «Прикордоннѐ: історичний і культурно-антропологічний аспекти»,
присвѐчений проблемам кордонів, «контактних зон» і «ареалів взаюмодії» лядей та ідей, історичних,
культурних, соціальних та мовних зв’ѐзків і стосунків. Ініціаторами й організаторами симпозіуму, що
відбувсѐ напередодні свѐткуваннѐ 200-річчѐ Харківського університету, виступили Східний інститут
українознавства ім. Ковальських (Харків, Україна) та Ювропейський університет у Санкт-Петербурзі
(Росіѐ). У роботі симпозіуму взѐли участь дослідники з України, Росії, Польщі й Білорусі, ѐкі працяять у
сфері історії, соціальної, філософської й історичної антропології, соціолінгвістики.
21 січнѐ 2005 року видавництво «Критика» спільно із Харківським університетом та Східним
інститутом українознавства ім. Ковальських провело презентація книжки головного редактора часопису
«Критика», професора Гарвардського університету Григоріѐ Грабовича «Тексти і маски».
10 квітнѐ 2006 року СІУ було проведено міжнародний симпозіум ««Реґіональні столиці» України:
пошук нової ідентичності», присвѐчений проблемам національної культури та української ідентичності в
місті. На ньому зокрема розглѐдалисѐ проблеми міста в символічному просторі національної культури,
політичного ландшафту міста, змін в історико-культурному просторі міста, репрезентації української
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ідентичності в місті, феномену локальної/реґіональної ідентичності. 27-28 жовтнѐ 2006 року СІУ провів
міжнародну науково-практичну конференція «Усна історіѐ в сучасних соціально-гуманітарних студіѐх:
теоріѐ і практика досліджень». До участі у роботі конференції було запрошено представників всіх
дисциплін, ѐкі у своїй практиці застосовуять метод усної історії або працяять з джерелами, що були
отримані за допомогоя метода інтерв’яваннѐ.
У 2006 році Інститутом було ініційовано новий науково-дослідницький проект «Причорномор’ѐ:
Imagined Region». Проект розроблено за участя Науково-дослідного Центру болгаристики та
балканських досліджень ім. М.С. Дрінова Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
(координатор – директор Центру, д-р Сергій Страшняк). Своя участь у проекті офіційно підтвердили
Інститут балканістики Болгарської Академії наук (координатор – директор Інституту, д-р Агоп
Гарабедѐн), а також Інститут Сходознавства Познанського університету ім. Адама Міцкевича
(координатор – Директор Інституту, проф. Кшиштоф Петкевич). Проект розрахований на три наступних
роки. У рамках проекту наприкінці 2008 р. в Софії мусить відбутисѐ спільна українсько-болгарська
наукова конференціѐ, присвѐчена порівнѐльний характеристиці Російської та Османської імперій (за
участя співробітників Інституту – проф. Володимира Кравченка, проф. Анатоліѐ Бойка, проф.
Володимира Мільчева).
Триваю робота на проектом «Національна ідентичність населеннѐ Слобідської України (18 – поч.
21 ст.)». Зокрема, відбулосѐ два семінари, ѐкі стосувалисѐ теоретичних та методологічних проблем, що
виникаять під час вивченнѐ еволяції національної ідентичності.
Протѐгом останніх декількох років члени Запорізького відділеннѐ СІУ разом зі своїми
харківськими колегами беруть учать у археографічних та фольклорних експедиціѐх по запорозькому
края, оброблѐять та видаять результати своїх досліджень. Співробітники СІУ та їхні колеги беруть
активну учать у видавництві журналу «Схід-Захід», публікаціѐх у наукових серіѐх («Запорозька
спадщина», «Старожитності Південної України», «Південна Україна 18-19 ст.»). Також, протѐгом
останніх років завдѐки їхній праці вийшло з друку понад 40 монографій та збірок документів, ѐкі
стосуятьсѐ історії та культури Східної України.
Наведемо деѐкі приклади. Запорізьке відділеннѐ Інституту, завдѐки невтомній організаційній
роботі проф. Анатоліѐ Бойка, продовжую демонструвати вражаячі результати в процесі створеннѐ
джерельної бази длѐ вивченнѐ історії регіону Південної (Степової) України. За 2007-2008 звітний рік
запорожці провели 7 археографічних експедицій в Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській
областѐх. Під час експедиції записано розповіді 458 селѐн, що склали майже 1000 годин аудіо запису.
Виѐвлено унікальні сімейні архіви в селищах Новоукраїнка та Мала Лепетиха, ѐкі містѐть листуваннѐ
початку XX століттѐ, щоденники та мемуари, зокрема мемуари Коншина у двох зошитах, обсѐгом 298
аркушів, ѐкі були написані на початку ХХ століттѐ й хронологічно охопляять період першої половини XIX
– початку ХХ століттѐ (мемуари Коншина видані окремо).
Видавничі проекти Запорізького відділеннѐ традиційно різноманітні та масштабні. Упродовж
останнього року видано наступні праці:
1.
2.
3.
4.
5.

Новицький а. Твори в 5-ти томах. Том 1. – Запоріжжѐ: Тандем, 2007. – 508 с.
Новицький а. Твори в 5-ти томах. Том 2. – Запоріжжѐ: Тандем, 2007. – 524 с.
Усна історіѐ Степової України. Том 1. – Запоріжжѐ, 2008. – 512 с.
Усна історіѐ Степової України. Том 2. – Запоріжжѐ, 2008. – 504 с.
Усна історіѐ Степової України. Том 3. – Запоріжжѐ, 2008. – 510 с.

Збірки
6.
7.

Південна Україна XVIII – XIX ст. — Запоріжжѐ, 2008. — Випуск 9. — 312 с.
Усна історіѐ: теоріѐ та практика / Упорѐдники А.Бойко, С.Білівненко, Я.Головко та інші. –
Запоріжжѐ: Тандем-У, 2008. – 102 с.
8. Усна історіѐ в науковому дослідженні. Матеріали всеукраїнської наукової конференції.
Запоріжжѐ, 23 – 24 травнѐ 2008 року. – Запоріжжѐ: Тандем-У, 2008. – 230 с.
Серіѐ «Джерела з історії Південної України»
9. Джерела з історії Південної України. Т.8. Формуваннѐ митниць Південної України (1775 – 1819). —
Запоріжжѐ: РА «Тандем У», 2007. – 604 с.
10. Джерела з історії Південної України. Т. 10. Описи Степової України останьої чверті XVIII століттѐ.
Частина 1. – Запоріжжѐ, 2008. – 642 с.
Серіѐ «Старожитності Південної України»
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації
11. Михайло Коншин. Мемуари / Старожитності Південної України. -Випуск 18 // Упорѐдник А.Бойко.
– Запоріжжѐ: Тандем-У, 2008. – 114 с.
12. Н.Д. Полонська-Василенко: покажчик документальних матеріалів в архівах України
/ Старожитності Південної України. Випуск 19 –Запоріжжѐ: Тандем-У, 2008. – 366 с.
13. Азовські порти в зовнішній торгівлі 1777 – 1782 рр. (рапорти азовського губернатора В.Черткова) /
Старожитності Південної України. Випуск 20 // Упорѐдник Я.Головко. – Запоріжжѐ: Тандем-У,
2008. – 84 с.
Серіѐ «Запорозька спадщина»
14. Нова Дніпровська лініѐ. Випуск 16. – Запоріжжѐ, 2007. – 84 с.
Монографії:
15. Мільчев В. Запорожці на Військовому кордоні Австрійської імперії 1785 – 1790 рр. – Запоріжжѐ:
Тандем-У, 2008. – 172 с.
16. Крылов Н. Очерки по истории города Мелитополѐ. 1814-1917 гг. – Запорожье: Тандем-У, 2008. –
344 с.

Видання вибраних праць Д.І.Багалія
У рамках роботи з підготовки до друку та публікації «Вибраних праць» Д.І.Багаліѐ опубліковано
частину 1 п’ѐтого тому серії, ѐка складаютьсѐ з монографії 1932 р. «Історіѐ колонізації Слобідської
України» (Х., 2007), а також завершено підготовку до друку частини 2 п’ѐтого тому серії, ѐка складаютьсѐ
з трьох монографій: «Заселеннѐ Полудневої України (Запорожжѐ й Новоросійського края) і перші
початки її господарства і культурного розвитку. З додатками Н.Д. Полонської-Василенко» (публікуютьсѐ
вперше за рукописом 1932 р., ѐкий вважавсѐ втраченим), а також «Заселениѐ Новороссийского краѐ»
1886 р. та «Заселеннѐ Полудневої України» 1920 р. У цій роботі брали участь харківські, київські та
запорізькі автори. Координатором проекту виступав Східний інститут українознавства ім.Ковальських.
Оріюнтована дата публікації – листопад 2008 р.
Завершено в цілому роботу щодо пошуку, систематизації та підготовки до друку останнього тому
«Вибраних праць» Д.І.Багаліѐ, ѐкий вклячатиме в себе велику епістолѐрну спадщину історика.
Публікація цього тому заплановано на 2009 рік.
Триваю робота над «Діалектним словником Слобожанщини». Рукопис першої частини словника,
підготовленого до друку керівником проекту, доцентом Анатоліюм Сагаровським, перебуваю в
розпорѐдженні Інституту. Розпочато роботу над другоя та третьоя частинами «Діалектного словника»
(керівник проекту – д-р Анатолій Сагаровський).
Конкурс імені Ковальських
Щороку серед українських студентів проводитьсѐ «Конкурс імені Ковальських». Так, 27 березнѐ
2008 р. було підведено підсумки чергового, VШ конкурсу студентських наукових робіт у галузі
українознавства. Тенденціѐ цього року демонструю постійне зростаннѐ кількості учасників конкурсу за
рахунок авторів із східних регіонів України, особливо Харкова. Переможцѐми VІІІ конкурсу студентських
наукових робіт на здобуттѐ премії ім. Ковальських у галузі українознавства стали:
Юремююв Павло – студент ІІ курсу історичного факультету Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна – перша преміѐ – за роботу «Старообрѐдництво Харківщини в період становленнѐ та
утвердженнѐ Радѐнської влади (1917-1939)»;
Марченко Артем – студент У курсу історичного факультету Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна – друга преміѐ – за роботу «Купецька родина Харкова в кінці ХУІІІ-ХІХ ст.»;
Маліков Василь – студент У курсу історичного факультету Харківського національного
університету ім. В.Н. Каразіна – друга преміѐ – за роботу «Звичаюво-правові уѐвленнѐ щодо найманнѐ
сільськогосподарських робітників в Україні (друга половина ХІХ-початок ХХ ст.)»;
Шевчук Ольга – студентка У курсу філологічного факультету Донецького національного
університету – третѐ преміѐ – за роботу «Проблема двомовності в Україні (політичний, культурнопсихологічний і лінгвістичний аспекти)»;
Мармілова Ольга – студентка магістратури історичного факультету Донецького національного
університету – третѐ преміѐ – за роботу «Остарбайтери з Донеччини у гітлерівській Німеччині»;
Нагорний Віталій – студент У курсу історичного факультету Полтавського державного
педагогічного університету ім. В.Г.Короленка – заохочувальна преміѐ – за роботу «Яридична природа
українсько-московського договору: до історіографії проблеми». Інформаціѐ про переможців і умови
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конкурсу розташована на веб-сайті Інституту http://keui.univer.kharkov.ua/konkurs.htm
Інші проекти Програми ім. Ковальських
Програма ім. Ковальських взѐла участь в організації наукової конференції «Україна та сусідні
країни у 17 столітті», ѐка проходила з 27 до 29 липнѐ 2004 року у Санкт-Петербурзі. Серед учасників
конференції було чимало видатних фахівців з України, Канади, Росії, Польщі, Сполучених Штатів
Америки, Швеції та Австрії. На конференції було представлено наступні секції: «Дослідженнѐ
першоджерел з історії України», «Україна та Росіѐ (питаннѐ щодо їхніх стосунків)», «Історіѐ церкви»,
«Україна та Річ Посполита», «Крим (міжнародні відносини)», «Культурна ідентичність та Гетьманщина:
Еволяціѐ та причини занепаду». Наприкінці роботи конференції відбувсѐ круглий стіл з питань
термінології та періодизації. Також, Програма ім. Ковальських надала кошти на виданнѐ матеріалів
конференції, ѐкі вийшли з друку російськоя мовоя у 2004 році. Серед матеріалів було також
надруковано моя доповідь «Від афета до Мосоха: створеннѐ слов’ѐнської біблійної генеалогії»,
виголошену на цій конференції.
Програма ім. Ковальських виступила одним зі спонсорів конференції «Мазепа та його час» та
публікації матеріалів ціюї конференції («Mazepa e il suo tempo: Storia, Cultura, Societa», під ред. Джовани
Сюдіни, Видавництво: Orso, місце виданнѐ Алюсандріѐ (Італіѐ), 2004). До збірника увійшли доповіді
науковців італійськоя, англійськоя, українськоя, польськоя, німецькоя та російськоя мовами, ѐкі
стосувалисѐ різних аспектів української історії кінцѐ 17-го – початку 18-го ст., зокрема ролі гетьмана Івана
Мазепи та його місце у культурному та історичному контекстах. Серед матеріалів конференції окремо слід
згадати дві статті про розкопки Батурина ― проекту, ѐкий також фінансуютьсѐ нашоя програмоя.
Під час вище згаданої конференції у Санкт-Петербурзі д-р Тетѐна Таїрова-аковлева з СанктПетербурзького університету оголосила про те, що частину архиву Мазепи, ѐкий вважавсѐ знищеним
під час захопленнѐ гетьманської столиці у 1709 році, було знайдено у Санкт-Петербурзі. Подальші
пошуки документів з архиву та бібліотеки Мазепи, ѐкі проводилисѐ д-ром Таїровоя-аковлевоя та її
колегами, було частково спонсоровано Програмоя ім. Ковальських. У 2007 році було надруковано
перший том «Гетман Иван Мазепа: Документы из архивных собраний Санкт-Петербурга», до ѐкого
увійшли кореспонденціѐ гетьмана Мазепи, російських урѐдовців, деѐкі вірші гетьмана. Під час свого
візиту до Канади, 11 травнѐ 2007 року д-р Таїрова-аковлева, ѐка нещодавно посіла посаду директора
Центру українознавства при Санкт-Петербурзькому університеті, під час своюї доповіді у Канадському
інституті українських студій презентувала цей том. КІУС і Програма ім. Ковальських продовжуять
підтримувати цей проект і очікую на публікація наступних томів.
В той самий час, Програма ім. Ковальських підтримала проект д-ра Сергіѐ Павленка з публікації
документів доби гетьмана Мазепи. Перший велетенський том (1142 сторінки) побачив світ у Киюві у
2007 році, а згодом ми очікуюмо поѐву другого тому ціюї праці.
Протѐгом декількох років Програмоя ім. Ковальських проводилась робота з укладеннѐ
англомовного «Історичного словника України». У 2005 році вісімсотсторінковий «Історичний словник
України» вийшов з друку у серії «Історичні словники Ювропи» (під № 45). Упорѐдниками тому були д-ри
Зенон Когут і Богдан Небесьо, та пан Мирослав Яркевич.
Окремо слід сказати про участь Програми Ковальських у археологічному дослідженні Батурина.
Розкопки гетьманської столиці триваять з початку 2000-х років. Спонсорами цього проекту вже декілька
років виступаять Канадський інститут українських студій, Наукове Товариство ім. Шевченка (фонд
Антона Савицького) та Понтифікальний інститут медіювістики (Торонто, Канада). Археологічні знахідки,
зроблені учасниками щорічних експедицій, дозволили значноя міроя відновити картину соціальноекономічного та культурного розвитку Батурина. Зокрема, знахідки вказуять на існуваннѐ у
гетьманській столиці місцевих виробів, торгівельних зв’ѐзків із Центральноя та Західноя Ювропоя,
вплив стиля «бароко» на архитектуру та гончарну справу у Батурині.
У підсумку хочу зазначити, що протѐгом останніх декількох років співробітниками Програми
дослідженнѐ Східної України ім. Ковальських і її відділеннѐми в Україні, такими ѐк Східний інститут
українознавства ім. Ковальських та його Запорізька філіѐ, було проведено значну роботу з дослідженнѐ
історії та культури Східної України і, зокрема, розбудови українознавчих студій на Сході та Півдні
України. Цѐ робота триватиме і надалі і ми, зі свого боку, розраховуюмо на продовженнѐ плідної
співпраці з нашими українськими колегами та дослідниками, чиї наукові інтереси стосуятьсѐ Східної та
Південної України.
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО УКРАЇНУ ЗАКОРДОНОМ
(ПРОБЛЕМИ Й МОЖЛИВОСТІ НА ПРИКЛАДІ ФРАНЦІЇ)
Говорити про інформація про Україну закордоном річ не легка і невдѐчна. Бо ситуаціѐ не
однакова в залежності від країн, а крім цього часто треба говорити про неприюмні речі та неприюмні
ситуації.
Попробуюмо розглѐнути деѐкі проблеми з ціюї теми.
Коли у тридцѐтих роках минулого століттѐ брат мого батька прибув з Галичини до Франції на
заробітки, його називали полѐком, бо він приїхав з Польщі. Коли ж ѐ приїхав до Франції у 1949 році,
будучи біженцем без паспорту, мене уважали майже «непевним», бо ѐк могла молода лядина втекти із
Совютського рая, юдиної у світі соціалістичної держави, справедливої і лядѐної, а ѐкщо така лядина
втекла – значить – вона хіба співпрацявала з німцѐми.
Очевидно, вони не могли знати, що ця молоду лядину переслідувало ґестапо, ѐке оголосило
населення, що будь-хто маю право її убити.
З другого боку, треба мати на увазі те, що у Франції, післѐ війни, тих, що втекли з Соязу, звичайно
уважали росіѐнами. Українців рѐтувало домовленнѐ представників української громади з Міжнародноя
організаціюя длѐ біженців при ООН (ІРО), згідно з ѐким ми були офіційно визнані ѐк біженці
українського походженнѐ. Наше етнічне походженнѐ було визнане і так було в наших особистих
документах.
Це часто дивувало французьких чиновників, мовлѐв, чому «українського» походженнѐ коли такої
держави нема.
Дійсно, Україна, країна нашого походженнѐ, хоча формально була членом Організації Об'юднаних
Націй, не мала жодного визнаннѐ, бо вона, реально, була в складі Совютського Соязу, ѐкий усяди у світі
вважали і називали Росіюя.
Інший аспект питаннѐ вихідців з України було питаннѐ державної яридичної охорони. Коли ти
біженець, жодна держава тебе не охоронѐю. Коли їдеш до ѐкоїсь держави, де міжнародні звичаї не
завжди хочуть поважати, то у випадку клопотів, тобі прѐмо кажуть: «за вами не стоїть жодна держава,
ми з вами зробимо все, що схочемо». Тому ви, зазнавши таких клопотів з політичних та гуманітарних
причин, повернувшись до Франції, рішаютесѐ – понад 30 років післѐ війни! – взѐти громадѐнство
Франції, ѐке гарантую безпеку длѐ громадѐнина закордоном.
Із уже сказаного, зовсім природно випливаю, що боронити українську справу й Україну найкраще
можуть тільки ті українці, ѐкі ю громадѐнами даних країн.
У загальному розумінні українці, опинившись в тій чи іншій країні, можуть – або організуватисѐ ѐк
етнічна група, або зникнути, асиміляватисѐ, пішовши у приватне життѐ, хоч навіть тоді окремі особи
можуть бути активними чи то в науці, чи в політиці. Наприклад, членом соціалістичного урѐду Франції у
1980-их роках був двічі француз українського походженнѐ Пюр Береґовуа (Петро Береґовой-Береговий),
ѐкий відкрито признававсѐ до свого українського походженнѐ.
Звичайно українці на чужині організуятьсѐ в громадські асоціації з метоя втримати дух і традиції
українства та бодай трохи інформувати про Україну.
Коли мова про допомогу Україні, то вона може мати два аспекти: економічний і політичний.
Наприклад, сьогодні наші заробітчани висилаять ѐкусь частину зароблених грошей в Україну. З
припливу капіталу безперечно користаю також і держава.
Коли мова про політичний аспект допомоги Україні, то тут теж існуять різні проблеми.
Інформувати про Україну можуть лише ті хто ю в постійному контакті з політичним світом даної країни
(політичними партіѐми, депутатами, сенаторами, політиками), ѐким треба роз’ѐснявати чи пригадувати
українські проблеми, прохати підтримки. Наприклад, ѐкраз у такий спосіб тепер працяять українці
діѐспори в питанні про визнаннѐ Голодомору.
Післѐ Другої світової війни до Франції прибули з таборів переміщених осіб у Німеччині українські
інтелектуали. Але більшість із них, побачивши, що длѐ них у Франції немаю майбутності, скоро виїхала
до Америки, Канади, Австралії. До тих, хто залишивсѐ прилучилисѐ приблизно два десѐтки молодих
студентів, ѐкі хотіли здобути університетську освіту у Франції. акраз вони за короткий час стали
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корисними діѐчами українського зорганізованого громадського життѐ, хоч багато з них все ж таки
згодом виїхало на океан.
Співпрацяячи з діѐчами еміграції УНР, молоді інтелектуальні сили допомагали інформувати
французів про Україну, український народ, його доля, змаганнѐ до незалежності.
Та це не було легко. Україна не лише не була відома, але, ѐк уже сказано, не мала жодних прав.
Коли у 1944 р. французи погодилисѐ, щоб українські військові частини, ѐкі перейшли від німецьких
охоронних служб до французького руху Опору, воявали проти німців на фронті, на гостре домаганнѐ
посольства Москви ці частини були ліквідовані, в більшості переведені до французького Іноземного
легіону і розпорошені між іншими солдатами.
Все ж таки, післѐ війни, ѐк уже сказано, українці добилисѐ статусу «український біженець». Але
пізніше, післѐ відходу від влади ген. де Ґолѐ, і коли до влади прийшли соціалісти і комуністи, нова влада
почала вимагати, щоб термін «український біженець» замінявати на «совютський біженець».
Тут нічого дивного. На Заході державна приналежність ототожняютьсѐ з національноя
приналежністя, тобто паспорт особи визначаю її національну приналежність. Етнічна приналежність ю
приватноя справоя кожного громадѐнина.
Це спритно використовувала Москва, радіячи з того, що всіх вихідців з СССР уважали росіѐнами.
Бо ж Сояз – і це потрібно підкреслити – це було продовженнѐ російської імперії, тому, пригадаймо,
ѐкраз з ціюї причини теперішнѐ Росіѐ ю визнана міжнародноя спільнотоя спадкоюмницея СССР.
У 1991 році, післѐ проголошеннѐ незалежності України, у французькому політичному світі часто
серйозно питалисѐ: чому росіѐни відділѐятьсѐ від росіѐн?
Мабуть тут ю корінь великого непорозуміннѐ.
В мене виникаю ось таке не ортодоксальне питаннѐ: ак може діѐспора, ѐк про це ми читаюмо в
заклику організаторів нашої сьогоднішньої цікавої і потрібної конференції, утверджувати (цитуя)
«державу Україна у міжнародній спільноті», коли існуваннѐ України й української нації подекуди
закордоном оспоряять навіть сьогодні?
По-перше, подивімосѐ на себе. Мене дивую російсько-совютський термін «держава Україна»,
ѐкий ужитий у запрошенні Міжнародного Інституту освіти, культури та зв’ѐзків з діѐспороя при
Львівській Політехніці. «Держава Україна»? А де ж Українська держава?!
Длѐ прикладу: у Франції ніхто не говорить «держава Франціѐ», і офіційна назва держави ю
République française (Французька республіка), хоч у Франції живе багато більше національностей, ніж в
Україні.
акщо серед українців ю переконаннѐ, що існую лише ѐкась штучна «держава Україна» на
географічному просторі, то чи можна дивуватисѐ, що на початку квітнѐ цього 2008 року Путін запевнѐв
президента США що (цитуя) «Україна – ніяка держава!» Він казав: «Що таке Україна? Частина її
території – це Східна Європа, а інша частина, і то не найменша, була подарована нами (тобто
Росією)!» (цитовано за оглѐдом української преси посольства Франції в Киюві з 9 квітнѐ 2008 р.).
Отже, президент Росії Путін позволив собі заперечувати існуваннѐ України, а тим самим і
українського народу, а ми спокійно турбуюмось буденщиноя і соромливо спускаюмо очі додолу. Нам
ѐкийсь росіѐнин чи прихильник Росії зухвало вимагаю офіційний статус російської мови в українській
державі, а в українському парламенті звучить російська мова, тоді ѐк у французькому парламенті
уживаютьсѐ тільки французьку, у німецькому – тільки німецьку і т.д.
Нав’ѐзуютьсѐ тверда констатаціѐ: Колись йшла боротьба за те, що таке Україна й український
народ, і цѐ боротьба продовжуютьсѐ і тепер.
А дійсне, конкретне існуваннѐ ѐкогось народу можна сперти лише на минулому, на історії. Це
добре розуміли керівники Московської держави, ѐкі в надії перетворити азійську Московія в потужну
імперія, рішили перебрати длѐ себе історія сусіднього, українського народу. Длѐ цього вони почали
привласнявати собі назву Русь.
До речі, українські історики ще й сьогодні вживаять накинений російськоя історіографіюя термін
«Київська Русь». Бо ж у дійсності середньовічна держава із столицея в Киюві називаласѐ не Київська
Русь, а просто РУСЬ, бо ж іншої Русі не було. Тут важливо підкреслити ось що: термін Русь відносивсѐ
тільки до території України, інші території були посілостѐми Русі (тобто колоніѐми). Додатково
пригадаймо, що від назви Русь створиласѐ етнічна назва «русин», що й записано в літописах.
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Це щодо першої етнічної назви. Проблему зміни назви «русини» на «українці», хоча вона дуже
важлива длѐ українців, тут не порушуя.
Коли ж мова про Франція, то не можна не поминути зв’ѐзків Русі-України з тоя країноя. Відомо,
що дочка арослава Мудрого, вийшовши заміж за французького королѐ Генриха І-го, стала королевоя
Франції. Латинський документ про це писав так: (цитуя) «Король Генріх, шукаючи дружину, послав
(єпископа)… Ґотіє… до короля рутенів… (Ruthenorum Regem), (тобто до королѐ русинів) щоб
отримати доньку його, що і сталося.» Вінчаннѐ відбулосѐ у 1051 році.
До ціюї справи ще два зауваженнѐ.
По-перше, ѐк бачимо, тоді Україна належала до Ювропи. Сьогодні Росіѐ і її прихильники в Україні і
поза Україноя воліли б її зіпхнути до Азії.
По-друге, у місті Санліс, що білѐ Парижа, існую монастир, ѐкий був збудований завдѐки стараннѐм
Анни арославни. У цьому монастирі, де сьогодні розміщений ліцей Сен-Венсен, російська царська
влада була поставила бяст Анни арославни з написом: Anne de Russie (Анна з Росії). Останніми роками
українці повели рѐд заходів, щоб змінити напис на бясті. У 1996 р. його остаточно змінено на Anne de
Kiev (Анна Київська). Українська громада, з участя мера міста, директора ліцея, та посла України у
Франції, кожного року складаю поклін Анні арославній.
Відомо, що у нашу епоху потрібно інформувати про Україну з допомогоя модерних засобів
інформації, тобто через Інтернет, ѐкий ю чи не основним інструментом інформації і зв’ѐзку молодших
поколінь. Длѐ цього у Франції, зусиллѐми громадських структур, зокрема Об’юднаннѐ Українців у
Франції, ѐкого ѐ ю головоя та Української інформаційної служби, створено потужний сайт UkraineEurope.org, ѐкий обслуговую франкомовний світ статтѐми та інформаціѐми про українські справи, в тому
й про актуальні події в Україні. Вебмайстром сайту ю Жак Шевченко, француз українського походженнѐ.
Успіх сайту, ѐкий існую вже понад десѐть років, великий. Із сайтом співпрацяять молоді ентузіасти,
студенти, дослідники Франції, Бельгії, Канади. Сайт служить також длѐ посольства України у Франції.
акось дивно склалосѐ, що декілька місѐців тому хтось подумав створити інший сайт про Україну у
французькій мові. Хто власник нового сайту – важко сказати. Сайт маю назву «Ukraine France Forum –
наш Париж спілка української діѐспори Франції Notre Paris».
Досі ніхто не знаю, що це за «спілка української діѐспори Франції». Можливо, що вона існую,
можливо, що це звичайна фікціѐ. Майбутність покаже.
У всѐкому разі, ѐкщо вона дійсно існую, то вона дію поза українськоя громадоя і не ю відома
громадській централі ѐкоя ю Репрезентативний Комітет Української Громади у Франції.
Куди важливішим ю знати, ѐкоя ю інформаціѐ у французькій мові про Україну на цьому новому
сайті. Отож там зацікавлені прочитаять ось що: Колись існувала держава «Київська Росіѐ» із столицея у
Киюві, вона простѐгаласѐ від Чорного морѐ до Білого морѐ, від Карпат до Волги; а христиѐнство Росіѐ
прийнѐла в 988 р. А дальше сказано (цитуя): «Період феодального розчленування давньої Росії відбився
не лише на її політичному розвитку… але і спричинився до зміни дефініції географічної назви країни.
Зокрема в хроніках Києва під 1187 р. ужито перший раз назву «Україна» для окреслення південних
російських земель (регіони Києва, Переяслава і Чернігіва)».
Отже, бачите – українці історії не маять, а Україна народиласѐ в Росії. Спитаюте, а ѐке ж джерело
такої історії України, призначеної длѐ франкомовного читача? На сайті сказано: «Джерело інформації:
Сайт Міністерства Закордонних Справ України.»
Не Міністерства закордонних справ Росії, а України!
Очевидно, можна здогадуватисѐ, що в українському тексті всяди мова про «РУСЬ», а не про
Росія, ѐка (Росіѐ) сформуваласѐ, починаячи з ХІV ст., на основі Московського кнѐзівства і ѐка від кінцѐ
ХV ст. почала думати про нову назву, а прийнѐла її щойно на початку XVIII ст. Цѐ нова назва – це Росія,
грецький переклад назви Русь. Та Московити взѐли не лише назву але також уся історія Русі-України.
Тому історія поправлѐли і поправили. А українські історики навіть сьогодні неспроможні
домовитисѐ про те, ѐк треба перекладати літописний термін «Русь», ѐкий у середньовіччі перекладали
по-різному, часто у дуже дивний спосіб. А греки перекладали той термін словом «Росія», а латинѐни
найчастіше термінами «Ruthenia» або «Russia» (від слова Русь, а не Росіѐ, ѐкої ще небуло!).
Це щодо середньовічної історії. Ці відомості важливі, бо вони торкаятьсѐ коріннѐ українського
народу.
Інформаціѐ сайту у французькій мові, про ѐкий говоримо, також дивно трактую історія України
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періоду Української Народної Республіки (УНР), мовлѐв, післѐ створеннѐ Української Центральної Ради,
проголошено Третій Універсал, але «під впливом приходу військ, контрольованих Радою народних
комісарів, основною метою Центральної Ради стало відокремитися від большевицької диктатури».
Нічого не сказано про ультиматум і аґресія Совютської Росії проти УНР, нічого про інвазія
російських большевицьких військ, про пограбуваннѐ України, про розстріли у Киюві всіх, хто говорив поукраїнськи, або був пов’ѐзаним з українськоя національноя владоя, або ж був раніше чиновником
тимчасового російського урѐду.
Невиразно представлено дальший період історії УНР, і дуже скорочено період Директорії.
Совютський період представлений також не дуже виразно. Наприклад, Сталін спровокував голод
рішеннѐм колективізувати сільське господарство. Це офіційна теза Росії. Всьому винен Сталін і його плѐн
колективізації. Нічого нема про політику Кремлѐ щодо національностей, переслідувань української культури,
науки, і передусім жахливої русифікації, вклячно з колонізаціюя, переслідуваннѐ української мови, усуненнѐ
національного правопису і введеннѐ зрусифікованого правопису. Нічого не сказано про трагічну ситуація
Української автокефальної православної Церкви, про масові розстріли в роках 1937-1938.
У розділі «Україна під час 2ої Світової війни», хоч говоритьсѐ, що Україна постраждала більше ніж
Росіѐ, Німеччина, Франціѐ чи Польща (і це відповідаю правді), зате майже нічого не говоритьсѐ про
боротьбу національного опору проти всіх імперіѐлізмів, за незалежність України.
Отже, про боротьбу українців за своя незалежну державу під час Української Народної
Республіки 1917-1920 рр. так само перед та під час Другої світової війни не говоритьсѐ. З цього
чужинець винесе враженнѐ, що українці ніколи не боролисѐ за незалежність, за Українську державу, за
своя національну свободу, за права українського народу на вільне життѐ і культурний та політичний
розвиток, гарантовані длѐ всіх народів міжнародними конвенціѐми.
На моя думку, така інформаціѐ длѐ чужинців ю дуже некорисна Україні. Чужинці повинні знати
правду про боротьбу українців за національну свободу і Українську незалежну Державу.
Від нашого усвідомленнѐ ціюї боротьби буде залежати дальша долѐ українського народу, його
культури, його свободи, і долѐ самої України.
Тоді також легше буде діѐспорі утверджувати Українську державу в міжнародній спільноті.

Катерина ОТКОВИЧ
Львівський національний університет ім. І. Франка

ГОЛОДОМОР У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ ДІАСПОРИ:
СИМВОЛИ ЖИТТЯ І СМЕРТІ ЯК МЕТАМОВА ТЕКСТУ
Тема голодомору стала присутнѐ в історії України лише від часу становленнѐ її незалежності. Саме
тоді відкривсѐ великий пласт історичних події ѐкий замовчувавсѐ впродовж цілого ХХ століттѐ.
Голодомор вперше озвучивсѐ в суспільстві ѐк геноцид, а не ѐк природній катаклізм. Вперше піднѐласѐ
завіса над страшними фактами політичного свавіллѐ ѐке роками реалізовувалось на теренах України.
Сьогодні і впродовж останніх років в Україні спостерігаютьсѐ реанімаціѐ історичної правди, ѐка ю
неодмінноя умовоя формуваннѐ національної ідентичності. ак це рідко не буваю, але саме у цьому
питанні знайшли спільну мову влада і суспільство. Сьогодні записуятьсѐ свідченнѐ останніх свідків ѐкі
дожили до сьогоденнѐ, оприлядняятьсѐ засекречені архівні факти, проголошуятьсѐ викривальні
промови. Кожна лядина долучаютьсѐ до загальнонаціонального процесу відновленнѐ історичної
правди. І цѐ правда постаю в конкретних прикладах заперечити ѐкі немаю можливості. Таке точкове
розкриттѐ подій тих часів даю найбільш реалістичну картину існуваннѐ лядини, що без сумніву,
провокую у читача чи глѐдача відчуттѐ співучасті, емоційного напруженнѐ, формую та розкриваю відчуттѐ
загальнолядської несправедливості. Власне втаюмниченнѐ в страшні спогади, події, вчинки лядей, ѐкі ю
живими свідками тих подій, пробуджую в лядини бажаннѐ долучитисѐ до процесу викриттѐ злочину,
стати свідком встановленнѐ історичної справедливості. Безперечно, такі бажаннѐ сьогодні обюднали на
просто багатьох лядей, а й цілу нація. Втім, дедалі більше відчуваютьсѐ ѐкийсь елемент відмежованості,
длѐ прикладу, подій 33 року від загальної історії. Зокрема, пересічній лядині невідоме життѐ народу у
період післѐ цих подій, і що важливо, ѐкий культурний відбиток внесли ці події у національну
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свідомість, адже геноцид проти нації це не лише муки і смерть народу, це вічна непоборна ідеѐ
відродженнѐ длѐ наступних поколінь, ѐка стаю духовним обов’ѐзком, культурним нашаруваннѐм нації.
Події 33ого та 46ого років, стражданнѐ і сподіваннѐ лядини, голод, смерть, бажаннѐ жити – цього
всього не існувало в історії радѐнської України, втім в українській духовній культурі все ж повномірно
збереглисѐ символічні образи тогочасних подій. Голодомор у творах письменників діаспори розкритий
через зображеннѐ та протиставленнѐ символів життѐ і смерті, ѐкі несвідомо сьогодні увійшли в життѐ
кожної лядини. Длѐ прикладу, колос пшениці зберіг з тих часів свою екзистенційне значеннѐ
відродженнѐ, пробудженнѐ. Це те, з чого проросте щось нове, надіѐ, сподіваннѐ, і в решті-решт хліб. І
десѐтиліттѐ розбудови соціалізму, зокрема в центральній Україні, коли колос здобув утилітарнохарчового значеннѐ, не витіснив з свідомості лядини події минулих часів. Тому твори письменників
діаспори важливі не стільки підтвердженнѐм історичних подій, оскільки на сьогодні вже розкриті
достовірні факти, а ѐк акумулѐціѐ духовних переживань народу, ѐкі були дещо стерті радѐнськоя
пропагандоя. Ю. Маланяк, перебуваячи в еміграції час від часу звертаютьсѐ до цих подій. Він пише
декілька віршів: «Року Божого 33ого…», «Там висхла жінка кулѐми прошита», «Друге посланію». акщо
наприкінці 30-их років Ю. Маланяк пише: «Господь забув і одвернув обличчѐ, // І от землѐ запалась ѐк
труна, й // Над пусткоя її удвох владичать // Антихрист і неситий Адонай» («Там висхла жінка кулѐми
прошита»), то за декілька років, у 1944 він у творі «Друге посланію» пише: «Та ти — не виграшка
природи,// не примха лиш земних стихій — // ти не загинеш, мій народе, // піснѐр, мудрець і
гречкосій… // Бо віря: судні дні недаром // твій чорний рай знѐли пожаром // і пломінь слупами росте,
// сполучуячи з небом степ.// І небо сходить на країну// крізь зойк заліз, крізь звіра рик,// крізь дим
руїни — Україну // новий узрію чоловік». Пекло, ѐке зійшло на землі України зовсім не ю її кінцем. Це
своюрідне очищеннѐ ѐке маю перенести народ, це муки, ѐкі переніс за правду і Христос. Тема
присутності Христа в цей період серед лядей та їхню спільне стражданнѐ розкриваютьсѐ в багатьох
творців ѐкі зображаять цей період.
Особливим твором про голодомор ю роман В. Барка «Жовтий кнѐзь». У вступі до твору (вид. 1991
р.) літературознавець М. Жулинський наголошую на його релігійно-містичному значенні. Жовтий кнѐзь,
це звір, сатана, ѐкий іде на Україну. Містична ідеѐ присутнѐ у рівних виразах життѐ лядей. Це і сон
жінки, де вона бачить дивну річ – кожуха зробленого з ѐщірки з рудоя шерстя. Це і прихід кобзарѐ,
ѐкий розказую про неминуче зло. Це і історіѐ чаші з церкви ѐку ляди берутьсѐ сховати від загарбників.
Особливу увагу автор приділѐю містичному значення крові. Кров ѐка проливаютьсѐ на Україні маю
спокутувати все і відродити земля. Головний герой подумки, длѐ себе, доходить висновку, що «кров
юсть правда». Коли ляди намагаятьсѐ зробити сховок длѐ чаші, ѐку врѐтували з церкви, то випадково
знаходѐть «старолітній напис на чаші про кров, що «за многих ізліваюмаѐ»«. Саме історіюя з чашея та
образом крові закінчуютьсѐ твір: « там, над скарбним місцем, підводилосѐ полум’ѐ з такоя великоя і
променистоя сполукоя ѐсминної про світлості, пурпуру, крові, сліпучого горіннѐ, ніби там могутності не
нашого життѐ стали і підносѐть коштовність, відкриту з глибини землі. Палахкотливий стовб, що
розкидав свіченнѐ, мов грозовиці, на всі напрѐмки в небозвід, прибрав обрис, подібний до чаші, що
сховали її селѐни в чорнозем і нікому не відкрили її таюмниці, страшно помираячи одні за одним в
приреченому колі. Здаютьсѐ над нами, з нетлінноя і непоборимоя силоя, сходить вона навіки принести
порѐтунок». Сѐйво чаші схоже на кров сполучаю небо і земля, знаменую цим початок нового життѐ на
землі і кінець мукам. Саме це сказав і Ю. Маланяк «Бо віря: судні дні недаром // твій чорний рай знѐли
пожаром // і пломінь слупами росте, // сполучуячи з небом степ». Тут також з’ѐвлѐютьсѐ алегоричний
пломінь, світло, стовп, що повторяю релігійні мотиви сходженнѐ благодаті, світла з неба на земля.
Також варто звернути увагу на розподіл ролей длѐ чоловіків і жінок ѐкий автор робить у творі. На
початку твору зображено сім»я, де мати дбаю про своїх дітей. Образ дівчинки Оленки вражаю своюя
чистотоя: «Оленка під маминим гребінцем стала покірна: всѐ і білому і сама бліда, з світлими очима і
високо піднѐтими брівцѐми… Кілька квіток білѐ її чола, здавалось посилали блискучий промінчик на всі
сторони». Втім, дочка невдовзі помираю від голоду. Автор ніби натѐкав, що таке чисте і свѐте створіннѐ
наче немаю майбутнього, воно не зможе пережити ці гріховні дні. Важливо, що автор не використовую
образ жінки ѐк символ продовженнѐ роду, такий поширений у українській літературі. Жінка нібито не
може відродити знову світ, оскільки це зло сталосѐ не через природну катастрофу, а через містичну
боротьбу добра і зла на землі. Тому жінка не може природним чином вплинути на ситуація. Наприкінці
твору живим з родини залишаютьсѐ лише син. Саме йому автор доручаю знайти чашу, ѐка засвідчую
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початок відродженнѐ. Автор використовую образ сина-молодого чоловіка не ѐк відродженнѐ нації, ѐке б
повноцінно міг передати образ жінки, а ѐк історичну перспективу. Так заведено, що саме чоловіки
пишуть історія і створяять її (історіѐ держави завжди подаютьсѐ ѐк історіѐ влади). Саме тому В. Барка
робить хлопцѐ свідком, ѐкий збереже ця історія длѐ наступних поколінь, передасть, перекаже її, щоб
вона ніколи не була забута. А саме відродженнѐ нації покладаютьсѐ на божу благодать ѐка сходить з
нема на українську земля.
Цікавим моментом длѐ порівнѐннѐ ю своюрідний жарт у творі В. Барки про те, що столицѐ сльозам
не вірить. Всі і сьогодні пам’ѐтаять відомий художній фільм режисера В. Меньшова «Москва сльозам
не вірить» де розкриваютьсѐ питаннѐ внутрішньої сили і гармонії лядини. Лише лядина, ѐка постійно
боретьсѐ за нове, нове і здобуваю, натомість сльози – це длѐ слабких, ѐких неодмінно перемеле могутню
урбанізоване місто. У Барки ж описано, ѐк з наказу столиці відбираять останні харчі. Чоловік питаю, чи
допоможуть у цьому випадку сльози? Йому відповідаять: « – Ніѐк! Примовка ю про сльози. – Що їм
столицѐ не вірить? – То не все. Кровушку берьот». Зовсім інше значеннѐ набуваю цѐ приказка. Столицѐ
не просто не вірить сльозам, вона їх не потребую, бо прагне крові і смерті, бо цим живитьсѐ. Сльози тут
не ю інструментом слабких, ѐкі потребуять допомоги і підтримки, це агоніѐ лядини, останню душевне
переживаннѐ перед смертя, і своюрідний символ смерті і відчая.
Твір У. Самчука «Маріѐ» також маю багато символічних елементів. Зокрема, це життювий шлѐх
Марії. Вона переживаю своїх дітей і внуків, і післѐ важкого життѐ, сповненого праці, помираю одиноко.
Автор вказую на земну несправедливість, неприродне чергуваннѐ життѐ і смерті, добра і зла. У творі
ѐскраво розкриваютьсѐ символ пшениці – зерна. Зерно ховаять у гріб і закопуять у земля. Цѐ
символічна смерть зерна повинна принести нове життѐ і надія. Зерно закопане у труні може бути
відкопане лядьми длѐ споживаннѐ, а може прорости само длѐ інших лядей, тих хто доживе до весни.
Втім, воно через зраду не дістаютьсѐ нікому. Зерно виймаять з землі длѐ знищеннѐ, що знову ж ю
прикладом несправедливості, непочерговості подій, зміну земного ладу.
Твори письменників української діаспори далеко не вичерпуятьсѐ цими переліченими працѐми.
Втім, проблема в тому, що і ці твори не всім відомі. Безліч прізвищ українських митців ѐкі писали ѐк
закордоном так і в Україні у цей важкий длѐ творчості період стаять більш доступними длѐ читачів. Але
справа не в тих хто шукаю, і, ѐк правило, знаходить. Ці твори, і більш глибокий їх аналіз, а не лише
художній переспів історичних подій, і далі залишаятьсѐ поза увагоя загальноосвітньої програми. Лише
осѐгнувши не тільки історичність ціюї трагедії, а й її буттюве значеннѐ лядина зможе в повній мірі відчути
відповідальність, місія покладену на неї зокрема і на цілий народ, і зможе вповні долучитисѐ до
сучасного історичного процесу.

Лябов ЯНКІВ-ВІТКОВСЬКА
Національний університет «Львівська політехніка»

РОЛЬ ДРУЖИНИ ПОСЛА УКРАЇНИ В КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
Зовнішньополітична служба України маю давні традиції, засновані передусім на дипломатичному
досвіді Київської Русі-України.
Водночас витоки української дипломатії ю значно глибшими. Відтак її коріннѐ слід шукати на стику
візантійської та римської традицій, що лежать в основі усіх сучасних ювропейських держав.
Давньоукраїнська держава підтримувала активні відносини з Візантіюя, Свѐтим Престолом,
Германськоя імперіюя, Польщея, Угорщиноя, Франціюя, скандинавськими державами.
Особливо розгалуженими і динамічними зовнішні відносини стали в часи правліннѐ сина
Володимира Свѐтославича, кнѐзѐ арослава Мудрого (1019-1054). Він активно використовував
поширений в часи середньовіччѐ метод здійсненнѐ дипломатії – укладаннѐ династичних шлябів. Син
арослава Всеволод одруживсѐ з донькоя візантійського імператора Константина IX Мономаха. Одна з
дочок арослава – Анна була віддана за французького королѐ Генріха І. Інша донька, Юлизавета, стала
дружиноя норвезького королѐ Гаральда Суворого, а третѐ, Анастасіѐ – дружиноя угорського королѐ
Андраша І. Тісні відносини з Польщея були скріплені шлябом сестри арослава Доброніги з краківським
кнѐзем Казимиром. Вище перелічені факти засвідчуять вихід на дипломатичну сцену жінок. У ролі
дружин вони спромоглисѐ втілити місія поширеннѐ української культури та традицій у тих державах, де
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довелось їм правити. Пізніше, у XVI столітті, свої дипломатичні хисти проѐвила відома українка –
дружина турецького правителѐ Роксолѐна. Дочка свѐщеника з міста Рогатин, Настѐ Лісовська, ю
прикладом не лише длѐ українок, але й длѐ сучасних турчанок. Тріумф рівноправности турчанок, що
вже не дивлѐтьсѐ на світ крізь решітки гаремів, накладаю тим вільним нащадкам колишніх
завуальованих невільниць, «таюмничих жінок Сходу», обов'ѐзок вдѐчности до їхньої імператорки
Роксолѐни, що перед цілим світом виѐвлѐла право турчанок на вільність, повертала їм лядську гідність,
власним чудовим прикладом вказувала шлѐх зайнѐти рівноцінне місце поруч мужчини, навіть тоді,
коли ним ю наймогутніший із володарів. Проте не тільки жіноцтво маю зберігати їй вдѐчну пам'ѐть.
Новітнѐ Туреччина слушно називаю Сулеймана Величавого ѐк завзѐтого передвісника модернізації
державного устроя й міжнародних зв'ѐзків, то ж не слід забувати і про добродійний вплив його
найближчої інспіраторки і найвірнішої соязниці в усіх його нововведеннѐх і творчих змінах – Роксолѐни,
що разом із лябов’я збагачувала його ум і почуваннѐ духовими цінностѐми, ѐкими наділила її рідна
землѐ – Україна.
Новий історичний етап у розвитку української дипломатії розпочавсѐ 16 липнѐ 1990 року, коли
Верховна Рада УРСР прийнѐла Декларація про державний суверенітет України, хоча вважаютьсѐ, що 22
груднѐ ю точкоя відліку сучасної української дипломатії (22 груднѐ 1917 року керівництво Української
Народної Республіки заснувало перше національне зовнішньополітичне відомство у XX столітті –
Генеральне секретарство справ міжнародних). Сучасна українська дипломатіѐ ю спадкоюмцем і
продовжувачем саме національної дипломатії Київської Русі-України, Галицько-Волинської держави і
Козацької Республіки.
Післѐ прийнѐттѐ історичного Акту про незалежність України 24 серпнѐ 1991 року перед
Міністерством закордонних справ постали цілком нові завданнѐ, пов'ѐзані з визнаннѐм України
міжнародним співтовариством, встановленнѐм дипломатичних відносин, створеннѐм ефективної
мережі власних дипломатичних і консульських представництв, розбудовоя повноцінних двосторонніх
відносин з зарубіжними країнами, набуттѐм членства і утвердженнѐм у провідних міжнародних
організаціѐх.
Відповідно до Указу Президента України основними завданнѐми МЗС України ю:
участь у забезпеченні національних інтересів і безпеки України шлѐхом підтриманнѐ
мирного і взаюмовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства;
забезпеченнѐ проведеннѐ зовнішньополітичного курсу України, спрѐмованого на розвиток
політичних, економічних, гуманітарних, наукових та інших зв'ѐзків з іноземними державами,
міжнародними організаціѐми;
забезпеченнѐ дипломатичними засобами захисту суверенітету, безпеки, територіальної
цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торгово-економічних та інших
інтересів;
координаціѐ заходів, здійсняваних органами виконавчої влади щодо забезпеченнѐ проведеннѐ
юдиного зовнішньополітичного курсу України, в тому числі щодо виконаннѐ стратегічних цілей і
пріоритетних напрѐмів державної політики у сфері інтеграції України до ЮС та НАТО;
здійсненнѐ загального наглѐду за виконаннѐм міжнародних договорів України, в тому числі
й іншими сторонами, додержаннѐм прав, що випливаять із таких договорів длѐ України;
внесеннѐ в установленому порѐдку пропозицій щодо основних напрѐмів діѐльності у сфері
ювропейської та ювроатлантичної інтеграції;
забезпеченнѐ прозорості процесу реалізації стратегії ювропейської та ювроатлантичної
інтеграції України;
сприѐннѐ входження України до світового інформаційного простору;
сприѐннѐ забезпечення стабільності міжнародного становища України, піднесення її
міжнародного авторитету, формування позитивного міжнародного іміджу держави,
поширення у світі образу України ѐк надійного і передбачуваного партнера;
створеннѐ сприѐтливих зовнішніх умов длѐ зміцненнѐ незалежності, державного
суверенітету, економічної самостійності та збереженнѐ територіальної цілісності України;
забезпеченнѐ відповідно до наданих повноважень цілісності та узгодженості
зовнішньополітичного курсу України;
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захист прав та інтересів громадѐн і яридичних осіб України за кордоном;
забезпеченнѐ розвитку зв'ѐзків із закордонними українцѐми та їх громадськими
організаціѐми, координації заходів, здійсняваних органами виконавчої влади у цій сфері.
Відповідно до статусу, ѐкий маю ДРУЖИНА Посла України, вона зобов’ѐзана допомагати своюму
чоловікові – Надзвичайному і Повноважному Послу України виконувати ці основні завданнѐ.
Післѐ ознайомленнѐ з основними Законами про дипломатичну службу та проведеннѐ рѐду бесід
із відповідними співробітниками МЗС України у мене викристалізувалась модель діѐльності дружини
Посла України. Крім того, особисті знайомства із дружинами Послів України – пані Богданоя Павличко,
пані Наталея Грищенко, пані Наталея Лубківськоя дали можливість познайомитись із їх досвідом
співпраці з українськоя діаспороя. Корисними виѐвились знайомства і з дружинами Послів інших
держав, зокрема з пані Галиноя Міловідовоя-Вілцанс, пані Росанноя Ло Ре, пані Анноя Фішбах, пані
Сігутте Чіушкіс і іншими. Кожна з них з приюмністя розповідала про своя співпраця із представниками
своюї діаспори. Цікаво було скористатись їхніми порадами. Вони ставали часто мені у пригоді.
Длѐ успішної діѐльності на благо своюї держави дружина Посла України повинна оволодіти
такими рисами: володіти українськоя мовоя; знати історія України; володіти сучасноя ситуаціюя в
Україні; знати історія країни перебуваннѐ; знати (хоча б частково) мову держави перебуваннѐ; знати
принаймні дві іноземні мови; бути психологом; бути економноя; бути вирозумілоя; вміти вислухати
співрозмовників; бути сміливоя; бути співчутливоя. І найголовніше – лябити своя Україну!
Саме ці вміннѐ допомагали мені під час перебуваннѐ разом із моїм чоловіком – Мироном
анковим, Надзвичайним і Повноважним Послом України у Латвійській Республіці (2003-2005рр).
Порѐд із основними обов’ѐзками ДРУЖИНИ Посла України важливоя виѐвилась робота із
українськоя діаспороя. ак виѐвилось, у Латвії проживаю понад 100 тисѐч українців, хоча офіційні дані
вказуять цифру 60 тисѐч. Багато з них ю громадѐнами Латвії, значна частина маять статус НЕГРОМАДаН,
а невелика кількість (трохи більше тисѐчі) – маять паспорти громадѐн України.
В перші дні нашого перебуваннѐ у Латвії було проведено зустріч із керівниками осередків
латиських українців. Кожна поїздка разом із Послом в регіони ставала новим відкриттѐм багатства душі
наших нових знайомих – українців Латвії. На жаль, всі громадські об’юднаннѐ українців не були
сконсолідовані, ѐк, наприклад, полѐки чи білоруси. Така ситуаціѐ склалась через те, що створеннѐ
національних товариств відбувалось не лише длѐ збереженнѐ своюї мови, культури, традицій. Деѐкі
товариства утворились в той момент, коли поѐвилось так зване візове питаннѐ, деѐкі длѐ того, щоби
підтримати один одного в провадженні бізнесу, тощо. Тому ситуаціѐ була непростоя. Незважаячи на
те, що українська діаспора в Латвії ю найбільшоя в балтійському регіоні, належної підтримки від України
вони тоді не діставали.
Вже за декілька місѐців вдалось провести рѐд акцій у Посольстві, ѐкі почали об’юднувати присутні
в Латвії українські товариства, спонукали їх до проведеннѐ спільних заходів, свѐткувань. Це і
Шевченківські дні, і Великодні свѐта, і виставки картин українських митців, концерти українських
колективів, ѐкі приїжджали в Латвія на запрошеннѐ Посла тощо.
Особливоя гордістя стало створеннѐ Об’юднаннѐ українок Латвії на чолі із пані Ніноя
Квітницькоя. Розповідаячи про те, ѐк в Україні жіноцтво проводить різноманітні свѐта, доброчинні акції
(з 2001 року ѐ ю членом жіночого клубу «Зонта-Замок» у Львові), допомагала організувати свѐткуваннѐ
Маланки – Старого Нового року. Приюмно, що такі свѐткуваннѐ вже стали традиційними післѐ першої
Маланки у 2005 році.
Виставки вишивки, писанок у Посольстві України в Ризі відбувались за допомогоя представниць
української діаспори в Латвії, потім такі виставки демонструвались в різних містах, де були створені чи
створявались нові українські осередки. Тепер українські культурні товариства злились в ОБ’ЮДНАННа
УКРАЇНЦІВ ЛАТВІЇ, водночас продовжуячи працявати кожне за своюя програмоя.
За час нашого відрѐдженнѐ у Латвії помітно змінилось ставленнѐ української діаспори до
Посольства: українці стали часто відвідувати українське Посольство не лише під час виробленнѐ візи,
але ѐк дорогі гості під час особливих оказій перед Новим роком, у День Перемоги, у день врученнѐ
Атестатів випускникам Ризької української школи.
Під час чергових дипломатичних раутів лябила одѐгати вишиванку, чи прикраси-ґердани, чи
коралі, чи просто пов’ѐзувала крайку, ѐк поѐс, до вечірньої спідниці. Адже у дипломатів прийнѐто
демонструвати національний одѐг, зауважила, що багато латиських чиновників високого ґатунку (ѐк мер
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Риги, віце-мер Риги, міністри тощо) признавались про свою українське коріннѐ або про те, що їх дружини
– українки. Тішиласѐ, що кожна наступна зустріч з українцѐми щораз більше рѐсніла вишиванками
різного стиля – від примітивної вишивки до стародавніх сорочок, збережених від діда-прадіда.
Не треба жаліти часу, не треба жаліти коштів, не треба жаліти своїх сил длѐ співпраці з діаспороя.
Це воздастьсѐ сторицея. Навіть за цей короткий час перебуваннѐ у відрѐдженні в Латвійській республіці
ѐ збагнула, що невеликі зусиллѐ, спрѐмовані на консолідація діаспори, увінчаятьсѐ успіхами, ѐкщо
дружина Посла володію вищезгаданими особливими рисами дружини Посла України. В іншому випадку
варто відмовитись від ціюї почесної місії, краще використати ту фінансову допомогу, ѐку виділѐять длѐ
дружин Послів, на підтримку української діаспори; повірте – це буде корисно.
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Олесѐ ЯРОШКО
Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України

ЧИННИК ДІАСПОРИ У ФОРМУВАННІ ТА ЗДІЙСНЕННІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
В сучасних умовах поглибленнѐ глобалізацій них процесів, інтенсифікації потоків капіталу,
товарів, послуг і робочої сили, «ущільненнѐ» політичного простору на міжнародній арені посиляютьсѐ
вплив все більшої кількості акторів, серед ѐких і діаспори, своюрідні транснаціональні спільноти.
авище діаспоризму в світовій політиці ѐк теоретичний конструкт і практична категоріѐ
досліджуютьсѐ С. Вертовеком *55+, М. Ректенуолд *52+, Ґ. Шеффером *54+, науковцѐми Центру
міжнародних і безпекових студій Марилендського університету під керівництвом У. Лахнемана *50+, а
також К. Ґрейсон і Д. Девіттом *49+ та Й. Шейном *53+. Характерні риси української діаспори (й її окремих
гілок) ѐк політичного суб’юкта розглѐдаятьсѐ в роботах В. Трощинського і А. Шевченка *37+, А.
Лозинського *26+, Л. Чекаленко *48, 88-124+, С. Вдовенка *4+, О. Стадніченко *36+, А. Зленка *21, 429+, В.
Кирилича *23+, Л. Дибчук *11+ та І. Бойко *2+. Однак, узагальняячи наукові наробки попередників,
зазначимо, що йдетьсѐ або про дослідженнѐ функцій діаспори ѐк такої з теоретичних позицій, в тому
числі й на прикладах окремих діаспор, де українська діаспора згадуютьсѐ спорадично, або ж про окремі
аспекти та сфери співпраці України з закордонним українством. Тому метоя цього дослідженнѐ ю аналіз
чинника української діаспори в зовнішньополітичному процесі України. Задлѐ досѐгненнѐ ціюї мети
зосередимось на таких завданнѐх: визначеннѐ специфіки української діаспори ѐк суб’юкта політичного
впливу; окресленнѐ національних інтересів, зовнішньополітичних завдань та практичних кроків
Української держави щодо співпраці з діаспороя; розглѐд систем зовнішньополітичних,
зовнішньоторговельних, туристичних напрѐмів України та місцѐ в них країни проживаннѐ і / чи
громадѐнства етнічних українців.
Спершу визначимо «нішу» діаспори ѐк такої в зовнішньополітичному процесі з теоретичної точки
зору. Можливості впливу діаспор на зовнішньополітичні процеси залежать від рѐду чинників: від типів
режимів країн перебуваннѐ та етнічної приналежності, оскільки, наприклад, проживаячи в
недемократичній державі, діаспора не ю незалежним актором *53+. Втім, обидві країни намагаятьсѐ
апелявати до «всіюї нації», незважаячи на її державно-територіальну локалізація *51+. У випадку
мотивованої етнічноя ідентичністя поведінки діаспори, її ідейно-політичної юдності та самоорганізації і
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Секціѐ ІІ. Роль діаспори у просуванні українських національних інтересів у міжнародній спільноті:
визнаннѐ Голодомору-33 геноцидом, прийнѐттѐ проукраїнських законів, входженнѐ до ЮС, СОТ, НАТО та ін.

ресурсного потенціалу, вона спроможна чинити значний вплив ѐк на комплекс двосторонніх
міждержавних відносин, так і на процес формуваннѐ зовнішньої політики країни походженнѐ ѐк
конструктивного, так і деструктивного характеру: підтримка урѐду чи опозиції, фінансуваннѐ виборчих
кампаній, громадських організацій, повстанських рухів, кримінальних і терористичних груп *50; 53; 55+. В
контексті зовнішньоекономічного впливу йдетьсѐ про зростаннѐ експортно-імпортних операцій, прѐмих
іноземних інвестицій, «brain circulation», туристичних потоків тощо країни імміграції з країноя етнічної
приналежності *50-51].
Характеризуячи українську діаспору ѐк реального / потенційного суб’юкта впливу на Українську
державу, розглѐнемо її кількісний склад, особливості формуваннѐ, правовий статус, ресурсний фактор,
чинник середовища.
Чисельність української діаспори, за різними оцінками становить, 10-20 млн. осіб, що належать
до західної (Північна і Південна Америка, Ювропа, Австраліѐ) і східної (переважно країни СНД) діаспор
[9; 26; 40-42; 48, 124+. В історичному плані виділѐять 4 масові хвилі української еміграції (головним
чином її західного напрѐму). 1 хвилѐ «трудова» (останнѐ чверть ХІХ ст. – початок І світової війни), коли
до американських держав виїхало близько 0.5 млн. осіб, а у 1897-1916 роках царська Росіѐ виселила в
Сибір, Казахстан, на Далекий Схід та Середня Азія понад 0.9 млн. українців *45+; 2 хвилѐ західного
спрѐмуваннѐ («інтелектуальна») припадаю на період між двома світовими війнами *44+; 3 хвилѐ
«політична» (1947-1953роки) – в країни Ювропи та Америки *46+; 4 хвилѐ «заробітчанська», пов’ѐзана із
розпадом СРСР і економічноя кризоя і триваю й досі (за різними оцінками становить 2-7 млн. осіб) *47+,
переважно спрѐмована в країни Ювропи та РФ *1+. 4 хвилѐ міграції відрізнѐютьсѐ від попередніх своїм
статусом – це громадѐни України, ѐкі проживаять і працяять в іноземних державах (лише 500 тис. осіб
маять офіційний дозвіл на праця, а інші – на нелегальній основі *1+), тому й зрозуміло механізми
взаюмодії з ними будуть нетотожними інструментарія співпраці із етнічними українцѐми, що ю
громадѐнами іноземних держав. В українському законодавстві міститьсѐ таке визначеннѐ понѐттѐ
«закордонний українець» – громадѐнин іншої держави (апатрид), що маю етнічне українське
походженнѐ або ю походженнѐм з України *34+, а громадѐни України, ѐкі проживаять / перебуваять в
іноземних країнах користуятьсѐ правами і ю носіѐми обов’ѐзків, ѐкі випливаять із українського
громадѐнства. Так, станом на 9 червнѐ 2008 року посвідченнѐ закордонних українці отримали 2650
представників української діаспори *28+. З точки зору ідейно-політичної юдності, маю місце поведінка на
основі «етнічної ідентичності», спільними рисами закордонного українства ю патріотичність, ностальгіѐ
за батьківщиноя, співпереживаннѐ і налаштованість на співпраця *4+. В цілому, в політичному та
економічному плані українська діаспора ю порівнѐно слабкоя *25; 37+. Однак, ю й суттюві відмінності ѐк
по лінії західна – східна діаспора, так і внутрі них *40; 50+. Західна діаспора прагне зберегти етнічну
ідентичність, ю більш фінансово забезпеченоя, сприѐла державотворчим процесам в умовах набуттѐ
Україноя суверенного статусу, надавала фінансову підтримку, сприѐла розбудові закордонних
дипломатичних установ, гуманітарну допомогу, маю потреби у спрощенні візових процедур і культурних
обмінах, ѐкі спроможна фінансувати *25+. Східна ж гілка української діаспори потребую відродженнѐ
етнічної ідентичності, характеризуютьсѐ невисоким рівнем доходів, хоче отримати право на навчаннѐ в
Україні і спрощені процедури отриманнѐ громадѐнства, прагне приймати мистецькі колективи, але в неї
відсутні кошти на їх оплату *25+. В контексті середовища країни перебуваннѐ західна діаспора перебуваю
в сприѐтливіших умовах, оскільки йдетьсѐ переважно про ліберальні суспільства і політику
мультикультуралізму, а у країнах проживаннѐ східних закордонних українців (здебільшого країни СНД)
значно нижчі демократичні стандарти, в тому числі щодо захисту національних меншин й проводитьсѐ
асимілѐційна політика.
Географіѐ розміщеннѐ української діаспори в 35 країнах, де проживаю найбільша кількість
етнічних українців, охопляю республіки колишнього СРСР (13), Північну (2) і Південну (5) Америки,
Австралія (2), Ювропу (16), вклячаячи й прибалтійські республіки, ѐкі на сьогодні ю членами ЮС та НАТО
*41+, а в інших країнах Азії та Африки, за даними Держкомміграції України, налічуютьсѐ 35 тис. етнічних
українців *20+. Найбільші українські діаспори в РФ (понад 5 млн. осіб), Казахстані (до 2.4 млн.), США (2
млн.), Канаді (1 млн.), Молдові (650 тис.), Польщі і Білорусі (по 500 тис.), Бразилії (350 тис.) та Аргентині
(250 тис.) *41+. ак вже зазначалось, сучасна українська еміграціѐ оріюнтована переважно в Ювропу
(здебільшого Португалія, Італія, Іспанія, Німеччину, Польщу, Чехія) і РФ (Москва, Підмосков’ѐ, СанктПетербург і нафтогазовидобувні райони Тямені) *1+.
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Питаннѐ взаюмин із українськоя діаспороя перебувало і перебуваю в полі зору Української
держави, починаячи із набуттѐ незалежності й становленнѐ ѐк актора міжнародних відносин, що
відобразилось в офіційних правових актах. Серед найголовніших завдань зовнішньої політики України,
що випливаять із національних інтересів, визначено створеннѐ умов длѐ підтриманнѐ контактів із
зарубіжними українцѐми і вихідцѐми із України *32, 38+, а одніюя із функцій зовнішньої політики –
підтриманнѐ контактів із українськоя діаспороя, що передбачало постійну і систематичну турботу про
національно-культурні, духовні, мовні та інші потреби і запити закордонних українців, розвиток зв’ѐзків
із країнами їх проживаннѐ й захисту прав українців у країнах, що утворилисѐ на геополітичному просторі
колишнього СРСР *32, 51+. В розділі «Загальні засади» Конституції України міститьсѐ положеннѐ про те,
що Україна дбаю про задоволеннѐ національно-культурних і мовних потреб українців, ѐкі проживаять
поза межами держави *24, 5+. Правове забезпеченнѐ взаюмин із закордонним українством вклячаю
низку законів і підзаконних нормативно-правових актів, а також міжнародні договори, стороноя ѐких ю
Україна. Опікуютьсѐ закордонними українцѐми Національна комісіѐ з питань закордонних українців при
Кабінеті міністрів України. Проте системна і цілеспрѐмована діѐльність у сфері співробітництва із
українськоя діаспороя почалась лише на початку ХХІ століттѐ – прийнѐттѐ Національної та післѐ
завершеннѐ терміну її дії (2005) Державної програм співпраці із закордонними українцѐми на період до
2010 року, а також ухваленнѐ Національної концепції співпраці, де (в Концепції) зафіксовано баченнѐ
державної політики та національних інтересів України в цій сфері: співпрацѐ із українськоя діаспороя –
частина внутрішньої і зовнішньої політики України, утвердженнѐ її позитивного іміджу та забезпеченнѐ
інформаційної присутності в геополітично важливих длѐ держави регіонах *31+. До 2010 року
заплановано проведеннѐ 68 заходів (оріюнтовний обсѐг фінансуваннѐ – 76905 тис. грн., з них 68210 тис.
– кошти державного бяджету) щодо правового забезпеченнѐ співпраці, організаційно-координаційної,
науково-освітньої, історико-культурної, мистецької, видавничої, інформаційної, торговельноекономічної, науково-технічної, спортивно-туристичної діѐльності та роботи з молоддя *10+.
Результатами втіленнѐ передбачених Державноя програмоя заходів повинні стати: поглибленнѐ
співпраці із закордонними українцѐми, посиленнѐ їх правового захисту, залученнѐ їх до
державотворчих процесів в Україні, застосуваннѐ потенціалу закордонного українства, удосконаленнѐ
та опрацяваннѐ підходів до співпраці та захисту національних меншин, залученнѐ діаспори до наданнѐ
гуманітарної допомоги, зростаннѐ кількості відвідин етнічної батьківщини, зокрема молоддя,
уповільненнѐ асимілѐційних процесів серед молодого поколіннѐ закордонних українців та ширше
залученнѐ етнічних українців, ѐкі проживаять на пострадѐнських теренах до співпраці з Україноя *10+.
Серед завдань Міністерства закордонних справ України ѐк центрального органу в системі виконавчих
органів влади в сфері зовнішніх зносин держави передбачено роботу із закордонними українцѐми
щодо міжнародного визнаннѐ Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу,
Міжнародна акціѐ «Незгасима свічка», поглибленнѐ співпраці із організаціѐми закордонних українців і
створеннѐ мережі культурно-інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних установ *2930+. Деѐкі кроки у цьому напрѐмі вже зроблено. Так, 34-а сесіѐ Генеральної Конференції ЯНЕСКО (193
країни-учасниці) одноголосно прийнѐла резоляція про «Вшануваннѐ пам’ѐті жертв Голодомору в
Україні», Рада Міністрів ОБСЮ схвалила та оприляднила спільну заѐву «Про 75-ту річниця Голодомору
1932-1933 років в Україні», на законодавчому рівні голодомор в Україні визнали Австраліѐ, Аргентина,
Грузіѐ, Еквадор, Естоніѐ, Канада, Колумбіѐ, Латвіѐ, Литва, Мексика, Молдова, Парагвай, Перу, Польща,
Словаччина, США, Угорщина, Чеська республіка *5+. Міська рада м. Апостоле провінції Місьйонес
(осередок компактного проживаннѐ етнічних українців в Аргентині) визнала Голодомор 1932-1933 років
актом геноциду, те ж зробила і Міська рада м. Рим (резоляція було ініційовано депутатами, що
представлѐять етнічні меншини) *6+. У квітні 2008 року в Австралії розпочалась Міжнародна акціѐ
«Незгасима свічка», що охопить ще 33 країни, де проживаять етнічні українці *27+. ак вже зазначалось,
проблема захисту трудових мігрантів України («4 хвилѐ») набула особливої гостроти й
загальнодержавного звучаннѐ. Україна вже підписала 13 двосторонніх міждержавних та міжурѐдових
угод з іноземними державами про працевлаштуваннѐ українських громадѐн за кордоном, їх правовий
та соціальний захист *34+.
Основні цілі та принципи міждержавного співробітництва, в тому числі й у сфері національних
меншин фіксуятьсѐ, ѐк правило, в базових («великих») договорах, а також в окремих спеціалізованих
двосторонніх угодах. Длѐ розуміннѐ специфіки застосуваннѐ цього механізму в двосторонніх договорах
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України, розглѐнемо основоположні міждержавні договори України з 9 країнами світу, де проживаять
найчисельніші українські діаспори. ак вже зазначалось, йдетьсѐ про РФ, Казахстан, США, Канаду,
Молдову, Польщу, Білорусь, Бразилія і Аргентину. Базові договори України з США та Канадоя більшоя
міроя «політичні», тому про національні меншини окремо не згадуютьсѐ *39; 43+, а от в договорах з
іншими із зазначених держав – така сфера співпраці передбачена *13-19+. Приміром, статі 7 Договорів
про дружні відносини і співробітництво України з Бразиліюя та Аргентиноя відповідно від 15 жовтнѐ
1995 року і 29 червнѐ 1998 року передбачаять сприѐннѐ Договірних сторін розвитку культурних і
просвітницьких зв’ѐзків між громадѐнами Бразилії / Аргентини українського походженнѐ і громадѐнами
України *18-19+. Аналізуячи зміст 7 зазначених міждержавних договорів України, резямуюмо, що
йдетьсѐ про гарантії прав осіб, ѐк відносѐтьсѐ до національних меншин індивідуально або колективно
вільно виражати, зберігати і розвивати своя етнічну, культурну, мовну чи релігійну самобутність, не
зазнаячи будь-ѐких спроб асимілѐції всупереч їхній волі *13-17+. Механізми реалізації цього права:
вивченнѐ, навчаннѐ і вживаннѐ рідної мови; заснуваннѐ і утриманнѐ власних освітніх, культурних і
релігійних організацій і товариств, сповідуваннѐ своюї релігії; вживаннѐ імен і прізвищ, властивому
рідній мові; встановленнѐ і підтриманнѐ безперешкодних контактів між собоя ѐк у межах держави, так і
поза ними *13+.
А тепер охарактеризуюмо систему зовнішньополітичних пріоритетів України та місцѐ в ній країн
проживаннѐ етнічних українців. Зовнішньополітичні пріоритети України – ювропейська та
ювроатлантична інтеграціѐ (в широкому цивілізаційному сенсі – ювропейський вибір), у двосторонніх
відносинах – стратегічне партнерство з США, РФ та Польщея, добросусідська політика, регіональне
лідерство в Балто-Чорноморсько-Каспійському регіоні та співпрацѐ з іншими країнами регіональними
лідерами, що загалом вклячаю й країни проживаннѐ найчисельніших українських діаспор, особливо
сучасні напрѐми – РФ (стратегічний партер) та країни ЮС (ювропейська інтеграціѐ) *22; 35+.
У структурі зовнішньої торгівлі України найбільші частки обсѐгу експортно-імпортних операцій
припадаять на країни Ювропи та СНД. Частка країн СНД щодо імпорту товарів (1996-2006 роки) та
експорту послуг (1994-2007 роки) дещо переважаю аналогічні показники з ювропейськими країнами *78+; у структурі експорту товарів та імпорту послуг – переважаннѐ поперемінне: експорт товарів – СНД
(1996-1998 роки, 2006 рік), Ювропа (1999-2005 роки), імпорт послуг – країни Ювропи (1994 рік, 1998-2007
роки), СНД (1995-1997 роки) *7-8+. РФ ю найбільшим торговельним партером України, втім, помітна
тенденціѐ до зниженнѐ частки зовнішньоторговельного обороту із зазначеноя державоя: ѐкщо у 1998
році цей показник становив 38.5%, то у 2007 році – 27.1% *12+. За деѐкими оцінками, українські
емігранти «4 хвилі» забезпечуять близько 25% українського ВВП, що значно перевищую обсѐг прѐмих
іноземних інвестицій в економіку України *1+. За даними Міжнародного фонду сільськогосподарського
розвитку (вклячаю лише офіційні статистичні дані), обсѐг коштів, ѐкі надійшли від українських емігрантів
у 2006 році становив 8.4 млрд. дол. США (длѐ порівнѐннѐ, обсѐг прѐмих іноземних інвестицій – 4.8
млрд. дол. США), поступаячись лише діаспорам Індії, Мексики, Китая, Філіппін та РФ *1+.
У напрѐмах туристичних потоків з 2004 року намітилась тенденціѐ до збільшеннѐ кількості
іноземних громадѐн, ѐкі відвідали Україну, над українцѐми, ѐкі виїжджали за кордон *38+. У 2007 році
кількість іноземців, ѐкі відвідали Україну становила 23.1 млн. осіб, з ѐких 20 млн. сукупно припадаю на
РФ, Польщу, Молдову, Білорусь, Угорщину та Румунія *3+. Порівнѐно високі показники характерні длѐ
країн Ювропи та СНД *3+.
Таким чином, українська діаспора ѐк реальний / потенційний суб’юкти зовнішньополітичного
процесу держави походженнѐ кількісно потужна, однак, у політичному та економічному плані слабка,
неоднорідна ѐк в сенсі етнічної мотивації, так і за ресурсним потенціалом, проживаю в країнах із
різними типами політичних режимів та політикоя щодо національних меншин.
Державна політика України ґрунтуютьсѐ на визнанні взаюмин з діаспороя ѐк частини внутрішньої і
зовнішньої політики, а підтриманнѐ зв’ѐзків із представниками української діаспори розглѐдаютьсѐ ѐк у
площині задоволеннѐ національно-культурних і мовних потреб етнічних закордонних українців, так і
забезпеченнѐ позитивного іміджу та інформаційної присутності України в геополітично важливих
регіонах.
Система зовнішньополітичних пріоритетів України, структура її зовнішньої торгівлі та туристичні
потоки певноя міроя охопляять країни проживаннѐ етнічних українців, головним чином йдетьсѐ про
«4 хвиля» української еміграції – країни ЮС та НАТО (ювропейська та ювроатлантична інтеграціѐ України),
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стратегічне партнерство з РФ, а також високі показники експортно-імпортних операцій, спрѐмуваннѐ
туристичних рухів з країнами Ювропи та СНД.
На нашу думку, подальші дослідженнѐ у царині діаспорного впливу на зовнішня політику України
із застосуваннѐм існуячих теоретико-наукових напрацявань у цій сфері, практики окремих держав
щодо взаюмодії із діаспорами, важливі не лише з точки зору їх наукової значимості, а й маять
прикладне значеннѐ – сприѐннѐ оптимізації взаюмодії Української держави із закордонним українством.
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ДІАСПОРА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ В ЧУЖОЗЕМНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Юрій АТАМАНЮК
Кореспондент всеамериканської Української газети «Час і події»

НЕВЕЛИЧКА ГРОМАДА УКРАЇНЦІВ ДАНІЇ НАДІЙНО ОБЕРІГАЄ СВОЄ КОРІННЯ
Українська діаспора в Данії за чисельністя – невеличка, але маю глибоке історичне коріннѐ і
велику пошану серед корінного населеннѐ країни.
Українсько-данські взаюмини чи не найстарші в Ювропі. З історії відомо, що у 1067 році дочка
арослава Мудрого Юлизавета вийшла заміж за данського королѐ Свейна. І наступні київські кнѐзі
Мстислав та Володимир Мономах були споріднені з данським королівським двором.
Переселеннѐ українців до ціюї невеличкої країни почалосѐ у 1893 р. Перша група з 400-500 дівчат,
ѐкі підписали контракт на сезонну праця, прибули у квітні 1893 року на острови Льолѐнд і Вальстер, що
на півночі Данії. Це були дівчата українського і польського походженнѐ з тодішньої Австро-Угорської
провінції – Галичини. Влітку працявали на плантаціѐх цукрових бурѐків і картоплі, на зиму поверталисѐ
додому, а навесні знову приїжджали, щоб заробити потрібну суму грошей длѐ подальшої еміграції за
океан. За кількістя українці переважали полѐків.
Багато українських дівчат вийшло заміж за данців. Длѐ них було великим щастѐм поселитисѐ в
Данії, особливо тому, що це були дівчата з дуже бідних селѐнських родин. Пізніше до Данії стали
приїжджати хлопці з України. Під час роботи лунала українська мова і пісні.
Спочатку українці і полѐки жили у злагоді, не було етнічної напруги і шовінізму. Разом відвідували
римо-католицький костел в Копенгагені. Відправа була латинськоя мовоя: длѐ полѐків це було
близьким і рідним, а длѐ українців – чужим і незрозумілим. Але ксьондз-францісканин отець Кох післѐ
Богослужіннѐ дозволѐв співати церковні пісні та псалми українськоя мовоя, ѐкі дуже подобалисѐ всім.
Цей спів засвоїли не лише польські переселенці, а навіть данці. Сам отець Кох вивчав українські
церковні пісні. Він мав намір поїхати до Львова, вивчити українську мову і вивчати українську теологія,
але перешкодила Перша Світова війна. До кінцѐ життѐ він був великим приѐтелем української культури.
Згодом українці звернулисѐ до греко-католицького церковного епархіѐльного проводу у Львові з
проханнѐм прислати їм рідного душпастирѐ, але на той час це не було можливим швидко полагодити.
Під час Першої Світової війни приїзд до Данії на сезонні роботи працівників з Галичини
припинивсѐ. Війна ковтала молодих лядей. Наприкінці війни до Данії прибуло 40 українських дівчат з
австрійського табору Гмянд. Вісім з них стали сестрами-служебницѐми чину св. Йосафата в Копенгагені,
а чотири – міцним підгрунтѐм длѐ заснуваннѐ української громади. Сестри служебниці розповідали, що
полѐки з українцѐми жили у дружбі. Ворожнеча настала післѐ 1919 року, коли Польща отримала
суверенітет. Тоді у Копенгагені було відкрито польське посольство, в ѐкому поселиласѐ шовіністична
група польського кліру, ѐк насильно полонізувала і латинізувала галицьких заробітчан грекокатолицького обрѐду. Українці потрапили під компетенція полѐків навіть у Данії. Українських дітей
силоя наганѐли до польської школи, а непокірних українців били за несплачені податки. Забирали
австрійські паспорти з національністя українець, а натомість видавали з польськоя. При посольстві
працявав службовець арослав Івашкевич, ѐкий добре знав українську мову. Він настирливо намовлѐв
українців перейти на латинський обрѐд, що означало відступати від своюї віри.
Не віѐло теплом і від данських багатіїв, ѐкі не дотримувалисѐ гарантій длѐ найманих робітників.
При тѐжкій рільничій роботі ляди часто хворіли і навіть ставали каліками, а допомоги не отримували.
Жалілисѐ Івашкевичу на погані умови, а той передавав землевласнику, ѐкий пізніше виѐвлѐв своя
помсту. Землевласники влаштовували длѐ пана Івашкевича бенкети. А потім він виходив до лядей, де
всі бачили його п'ѐним. Поводивсѐ грубо і зверхньо, хоча дотримувавсѐ етики. Говорив, що власник
жалівсѐ на працівників, що вони ліниві і не виправдовуять себе у роботі. На зміну Івашкевичу на ці
поселеннѐ стали приїжджати інші працівники посольства, ѐкі також поводилисѐ зухвало і грубо.
Незважаячи на каральні операції, українці продовжували актуалізувати греко-католицьку церкву у
Данії. Отець Петро Скаба вислав листа до монашого чину Василіан з проханнѐм прислати греко-
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католицького душпастирѐ. Відповіді довго не було. Одного разу побачили уже знайому бричку з
посольства і тоді родина Скабів озброїлась вилами, сокирами і спокійно на подвір'ї чекала на небажаних
гостей. Польські посіпаки побачили небезпеку і вирішили уникнути зустрічі. Настало затишшѐ, зате щораз
більше стали натискати на греко-католиків польські ксьондзи, щоби українці переходили на польський
обрѐд. Сильним був психологічний терор. Українці писали скарги до рідного края, шукаячи виходу. Ці
скарги дійшли до рук високодостойної діѐчки українського організованого жіноцтва у Галичині Олени
Кисілевської, ѐка у польському сеймі репрезентувала Коломийську округу. Вона приділила значну увагу
тим скаргам. Згодом приїхала до Данії і на місці побачила стан цих лядей. Розмовлѐла з кожним
українцем, з жінками. Ці розмови були доказовими фактами польської інтервенції. Післѐ цього візиту
психологічне знущаннѐ над греко-католиками трохи припинилосѐ. Невдовзі розпочаласѐ Друга Світова
війна. Даніѐ опиниласѐ у кігтѐх фашистської окупації. Втратили силу і данські полѐки.
Під час гітлерівської окупації багато українців приюдналисѐ до данського антигітлерівського руху
спротиву: були розвідниками, кур'юрами, переховували переслідуваних. Степан Скаба протѐгом кількох
років переховував у своїй хаті американського та англійського пілотів зі збитого військового літака, за
що отримав грамоти від президента США та прем'юр-міністра Великобританії.
Німецька окупаційна влада на початку війни привезла до Данії полонених солдатів, а також
чимало примусових робітників з України. Деѐким вдалосѐ втекти з полону і вони були охоплені
мережея данського підпіллѐ, в ѐкому боролисѐ проти фашистів. Післѐ війни урѐд Данії віддав їх
радѐнським органам. Така долѐ спіткала і багатьох давніх емігрантів, ѐкі визнавали себе українцѐми. По
всій Данії їх розшукувало московське НКВД. Українці стали ховатисѐ і від НКВД, і від данської поліції.
Наприкінці 1945 року в Данії залишилосѐ 1500 українців. Дві третини були зі Східної України, ѐким
вдалосѐ врѐтуватисѐ від репатріації. Майже всі вони, щоб уникнути полонізації, приюдналисѐ до
Російської православної еміграції. Згодом ці асимільовані українці стали виїжджати з Данії за океан – в
Америку та Австралія. Ті, ѐкі залишилисѐ, поховані на російському цвинтарі.
Серед галицьких заробітчан у Данії підтримуваласѐ висока національна свідомість. Вони
гордилисѐ героїчноя боротьбоя УПА в Україні. Наприкінці 1945 року Копенгаген відвідав грекокатолицький свѐщеник з Нідерландів Ван-де-Моле, випускник Української греко-католицької духовної
семінарії в Римі. Він досконало володів українськоя мовоя, відправлѐв греко-католицькі служби Божі в
костелах і монастирѐх. Його візити значно пожвавили національне та релігійне життѐ українців. З весни
1946 р. мали у Копенгагені вже свого постійного свѐщеника – отцѐ Михайла Сивенького, колишнього
капелана Української Дивізії «Галичина». Частим гостем серед них був і архіюпископ Іван Бучко з Риму.
У 1946 році в Копенгагені засновано Українську громаду Данії, ѐку очолив професор філософії
Копенгазького університету Григорій Маланчук. Він об'їжджав наших лядей по всій Данії, записував їхні
спогади, щоби написати монографія, але через погіршений стан здоров'ѐ цей намір не був здійснений.
У 1961 р. керуваннѐ громадоя перебрав уродженець Тернопільщини Петро Кузьма-Балицький,
ѐкий очоляю громаду вже 47 років. Пан Балицький у 1958 році прибув із Польщі і першим з українців
отримав політичний притулок у цій країні. Він багато зробив длѐ утвердженнѐ українства в цій
маленькій Скандинавській державі. Автор книжки «1893-1993. У 100-річчѐ поселеннѐ українців в Данії»,
ѐка в 1998 році була перекладена данськоя мовоя.
У 1961 р. році від настоѐтелѐ української парафії у Копенгагені о. Максима Коліѐтті пан Балицький
отримав кілька десѐтків адрес українських лядей, ѐкі проживали на островах Данського Королівства,
вклячно з островами ісландського та гренландського архіпелагу. Намагавсѐ увійти з ними в особистий
контакт. Під час спілкуваннѐ ці ляди просили прислати їм свѐщеника з України. Щоб задовольнити їх
бажаннѐ пан П. Балицький нав'ѐзав контакти з владикоя архиюпископом кир Іваном Бучком у Римі і за
його згодоя стали частими відвідини українських лядей. Відправлѐлисѐ Служби Божі у данських
церквах, а також у каплиці-лікарні при монастирі свѐтого Йосифа. До немічних лядей приходили
додому і там відправлѐли молебні. У польських ксьондзів зродиласѐ заздрість і зневага, бо українці
перестали ходити до костелів.
Данські українці, починаячи з 1960-х років, провадили важливу громадѐнську діѐльність: були
учасниками багатьох антикомуністичних мітингів, демонстрацій – розкривали справжню обличчѐ
радѐнської влади. В авангарді цих акцій завжди стоѐв голова П. Кузьма-Балицький. Вони – співучасники
організації маніфестацій Антибільшовицького Блоку Народів, трибуналу Сахарова з приводу
московсько-радѐнської агресії в Афганістані, розпаляваннѐ війни Росіюя в Чечні.
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Українці провели кілька сот демонстрацій під посольствами Польщі і СРСР. Протестували проти
комуністичного «Комітету миру», ѐкий понищив надгробні пам'ѐтники на юврейському цвинтарі.
У 1975 р. в парламенті Данії організували слуханнѐ про сталінські злочини в СРСР. У 1986 р. на так
званому «Комуністичному конгресі миру» Українська громада влаштувала акції протесту. На
транспаранті було написано: «Геть з Конгресу миру КДБ!» Закінчивсѐ Конгрес миру бійкоя між
демонстрантами й комуністами в конгресовій залі.
Допомагали українським дисидентам, ѐкі каралисѐ в Сибірських таборах, зокрема Данилові
Шумикові, ѐкий відбув у тярмах 42 роки. У 1977 р. Стефан Скаб звертавсѐ до прем'юр-міністра
Великобританії Джемма Калагана з проханнѐм посприѐти у звільненні з тярми і відправити на Захід
політв'ѐзнів Яріѐ Шухевича і Валентина Мороза. Завдѐки такій великій праці змінилосѐ ставленнѐ інших
народів до українців, навіть у Польщі українців визнали за нація.
Бурхливоя хвилея протестів зустріли фальсифікація виборів в Україні у 2004 році. Петро КузьмаБалицький організував під посольством України пікет.
Старі українці вимирали, а новоприбулі совютські українці, ѐкі втікали з торгових чи військових
кораблів, жодного разу не проѐвили зацікавленнѐ поселеннѐм у Данії та існуваннѐм громади. Але старшій
генерації не байдужа долѐ своїх співвітчизників. Намагалисѐ всілѐко їх підтримати та допомогти.
Сьогодні в Данії проживаю приблизно 2000 українців. З них приблизно 300-400 у Копенгагені.
Невеличка кількість, але пан Петро вважаю, що її вистачаю длѐ «відбудови» Української громади.
Українці в Данії шануять українську культуру. Відзначаять Шевченківські свѐта. Вшановуять
пам'ѐть жертв Голодомору і трагічну річниця Чорнобилѐ. Постійно організовуять українські культурнопросвітницькі заходи. Проводѐть тиждень української історії в бібліотеці Копенгагена. Таким чином
знайомлѐть данців з історіюя України. Часто вшановуять пам'ѐть кардинала Йосифа Сліпого (його
племінницѐ Маріѐ Сліпа зараз мешкаю у Данії). Заходи проводѐть разом з посольством, або з
громадами Швеції і Фінлѐндії. Залучаять до громадської роботи новоприбулих з України. Організували
длѐ них курси української мови, позаѐк вони переважно зрусифіковані. Зараз Даніѐ приймаю у себе
хворих дітей з України.
Багато працяю в цьому напрѐмі Дансько-Українське товариство, ѐке було засноване в 1991 році.
Товариство видаю квартальник «Нова Україна».
У 1998 році при славістичному відділі Оргуського університету було засновано кафедру
українських студій, ѐку очоляю професор Йоель Нільсен.
І хоча сучасний стан Української громади Данії не даю приводу длѐ оптимізму, але все ж таки
громада живе і треба сподіватисѐ, що молода ґенераціѐ з часом усвідомить хто вони і в їхньому житті
будуть на першому плані не тільки матеріальний достаток, але й духовне та культурне багатство.

Оксана БОРУШЕНКО
Українсько-Бразилійська Центральна Репрезентаціѐ

БРАЗИЛІЙСЬКА УКРАЇНА І ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
Серед українських поселень за межами України українська громада у Бразилії займаю особливе
місце. Це одна з територіѐльно найвіддаленіших від нас громад і одночасно одна з найближчих за
своюя духовністя, ментальністя, звичаѐми, традиціѐми і за мовоя.
Про ця громаду до недавнього часу ми знали дуже мало та й зв’ѐзки її з Україноя були слабкі, а
протѐгом багато десѐтиліть просто ніѐкі.
У Бразилії чи не в юдиній країні світу, де ю українські поселеннѐ, побутую термін «Бразилійська
Україна». І цѐ назва наповнена повнокровним змістом ѐк длѐ українців, так і длѐ різноетнічних груп
населеннѐ Бразилії. Цей термін увійшов у наукову літературу і його цілком нормально сприймаять
офіційні кола бразилійського урѐду.
Не зважаячи на обставини, бразилійські українці, переважно україномовна громада, ѐка не
тільки зберегла своя мову, мистецтво, традиції, своя віру, національну самобутність, а й інтегруячись
економічно і культурно у бразилійське життѐ, примножила і збагатила українську культуру, живе
інтересами України, ѐка длѐ більшості з них усе ще залишаютьсѐ дуже далекоя, «казкоя своюї бабусі».
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Початки української імміграції до Бразилії, ѐк і сама кількість українців і їх нащадків сьогодні
належать до найбільш проблематичних питань з оглѐду на незначну кількість документальних даних і
все ще недостатня вивченість ціюї проблеми. На жаль, у довідниках і окремих працѐх, опублікованих в
Україні, про українську спільноту в Бразилії згадуютьсѐ здебільшого принагідно, без належного аналізу,
інколи з некритичним повтореннѐм скупих даних із давніх енциклопедичних видань.
Більшість авторів про імміграційний рух у Бразилії ю згідні в тому, що масова імміграціѐ
починаютьсѐ в 1895р. з Східної Галичини, бо в тому році приїхало найбільше число українців до Парани,
а з того мала частина поселиласѐ в Санта Катарині і в Ріо Гранде до Сул.
Але архівні матеріали даять можливість ствердити, що перша організована група приїхала до
Бразилії у 1891р. з Золочівського повіту і поселиласѐ в Парані..Поодинокі родини українців приїжджали
і раніше, а першим відомим українцем, що ступив на бразилійську земля, був мореплавець Ярій
Лисѐнський, котрий, ѐк організатор і учасник першої російської морської експедиції навколо світу,
протѐгом 6 тижнів на зламі 1803 -1804 років перебував у Бразилії, що докладно описав у щоденнику,
ѐкий видав згодом двома мовами: українськоя і англійськоя (у 1812 і 1814 роках).
Дослідники виділѐять кілька хвиль української імміграції. Найчисленнішоя була імміграціѐ під
час так званої «бразилійської гарѐчки», ѐка тривала від 1895 до 1899 років. Вона була спровокована
агентами італійських пароплавних компаній, ѐкі в погоні за легкоя наживоя представлѐли Бразилія ѐк
«правдивий рай на землі».
У цей час до Бразилії приїхало понад 15 тисѐч осіб – переважно з Північно-Східної Галичини (з
околиць Бібрки, Бродів, Заліщик, Жовкви, Золочева, Камѐнки Струмилової, Перемишлѐ, Сокалѐ, Тернополѐ).
Умови життѐ перших українських поселенців у Бразилії, ѐк і сама дорога до ціюї країни, були
надзвичайно важкі. Бразилійський урѐд уже через два тижні відмовивсѐ від допомоги переселенцѐм.
Лядей розселявали по земельних наділах (так званих «шакрах) – 1000 метрів завдовжки і 250 метрів
завширшки у дрімучих пралісах, не надаячи при цьому ніѐкої допомоги. Без відповідних знарѐдь длѐ
праці, без даху над головоя, без елементарних засобів длѐ існуваннѐ, при повній антисанітарії і
відсутності медичної допомоги, в незвичних кліматичних умовах, ѐкі були причиноя тропічних недуг,
перші поселенці зазнали справді великих лядських втрат.
Австріѐ, ѐк держава нічого не учинила длѐ своїх громадѐн щоб полекшити їм доля й
заопікуватисѐ ними також поза межами своюї держави, бо була рішуче проти того, щоб українські
селѐни виїжджали в світ і оселявалисѐ там на постійне.
Також, назагал, українська суспільність недооцінявала до Першої світової війни еміграції.
Більшість була тіюї думки, що треба спинѐти заморську еміграція, а терпіти тільки сезонову европейську
еміграція. Одначе ніхто ближче не цікавивсѐ справоя, ѐк її розв’ѐзати, ѐк усунути перелядненнѐ, ѐк
створити нові варстати праці длѐ голодної й недоїдаячої лядности.
Друга хвилѐ української еміграції до Бразилії припадаю на 1907 – 1914 роки, і знову ж таки це були
вихідці переважно із Східної Галичини. Мала вона заробітчанський характер.
В той час бразилійський урѐд розпочав будівництво залізниці між Сан Пауло й Ріо Гранде до Сул,
длѐ ѐкої не вистарчало робочих рук. У цей час понад 15 тисѐч українців знову переселилосѐ до Бразилії
до штату Парана, де у зв’ѐзку з будівництвом залізниці були надійні заробітки.
Але заробітки при будівництві залізниці не були прості. Річ в тому, що залізницѐ повинна була
пролѐгати через індіѐнські території племені ботокудів, ѐкі, захищаячи свої землі, безжально нищили
українських поселенців, убивали не тільки окремих лядей, а й цілі родини. У цих важких умовах не було
захисту ні від бразилійського, ні від австрійського урѐду, до ѐких зверталисѐ з проханнѐм про захист
українські поселенці.
Незважаячи на ці важкі умови, напередодні Першої світової війни за неповними даними
перепису, проведеного українськими свѐщениками 1913 – 1914 рр., кількість українських поселенців у
Бразилії становила приблизно 45 тисѐч осіб разом із природним приростом.
Нова хвилѐ української еміграції між двома світовими війнами не була чисельна, приблизно 9
тисѐч осіб, ѐкі прибули не тільки з Галичини, а й з Волині і Поліссѐ, менше з Буковини і Закарпаттѐ.
Останньоя хвилея була еміграціѐ післѐ Другої світової війни, що складаласѐ переважно з
переміщених осіб, серед ѐких був досить високий відсоток інтелігенції. Прибули вони до Бразилії
здебільшого з Австрії і Німеччини (1947 – 1951 рр.), але залишились там не всі, частина переїхала
згодом до США і Канади.
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По різному подаютьсѐ кількість українців у Бразилії в окремих джерелах, але на підставі
демографічних досліджень парафіѐльних і повітових архівів та номінаційних записів у портах прибуттѐ
найбільш імовірноя цифроя ю 500 тисѐч на цілу Бразилія, з ѐкої 425 тисѐч живе в штаті Парана (значить
85%). Інші проживаять у штатах Санта Катаріна, Сан Пауло і Ріо Гранде до Сул.
Найбільше бразилійських українців живе у місті Прудентополі (приблизно три чверті населеннѐ
міста) і на Прудентопільщині, де з найдавніших часів вирувало українське життѐ.
Близько 70% українських поселенців займаятьсѐ рільництвом. Культивуять старо-крайові і
місцеві культури – пшениця, жито, картопля, кукурудзу, чорну фасоля, рис, каву, м’ѐту, плекаять
садівництво, ѐк і завели незнане тут бджільництво. У штаті Парана дали початок млинарській індустрії, а
також кооперативному рухові.
Білѐ 30% українців вклячилисѐ у бразилійську торгівля та індустрія. Інші стали робітниками і
техніками у різних видах промисловости. Сяди належать поселенці з середньоя освітоя, а ті з вищоя
або працяять професійно у власних підприюмствах (лікарі, дантисти, ветеринарі, аптекарі, інженери),
або стали державними урѐдниками (судді, учителі середніх шкіл і професори і дослідники в різних
університетах), вклячившисѐ у суспільне бразилійське життѐ на рівних правах і обов’ѐзках.
Що ж зберігаю українство так далеко від України ? Що допомагаю затримати свідомість етнічної
приналежності і національної самобутності ? Таких чинників ю декілька. Одним з найважливіших ю
Українська Церква у Бразилії, роль ѐкої у збереженні українства незаперечна, зокрема в перший період
життѐ українських поселенців, коли світської інтелігенції серед них фактично не було.
І тому з перших років української імміграції у Бразилії у більших чи менших поселеннѐх спочатку
будували каплиці або церкви, окремі з ѐких збереглисѐ й досі. Такоя ю, наприклад, невелика дерев’ѐна
церковцѐ (1902 р.) у Серра до Тіґре, зведена на мальовничому пагорбі, длѐ ѐкої весь будівельний
матеріал принесений мешканцѐми на плечах. Коло церкви – кладовище, на ѐкому поховані переважно
українці, а серед них один з перших свѐщенників у Бразилії о.Никон Роздольський (1867 – 1906).
Взагалі українські кладовища – це окрема сторінка історії українських поселенців, мовчазні, але
багатомовні документи їхнього заокеанського буттѐ. На багатьох могилах відзначено тільки дату смерті,
ні дати, ні місцѐ народженнѐ немаю, що підтверджую факт відсутності реюстраційних документів у час їх
приїзду до Бразилії. У кращому разі, місцем народженнѐ відзначаютьсѐ Галичина. Кладовища, особливо
міські, старанно доглѐнені, засвідчуять постійну увагу до місцѐ останнього спочинку своїх предків. Ю
давньоя традиціюя, що в остання дорогу українців і їх нащадків відпроваджуять усіюя громадоя, ѐка в
такі сумні хвилини стаю ще згуртованішоя.
Ю у Бразилії багато просторих нових церков, ѐкі назагал зберігаять стиль «старокрайової»
культової архітектури.
Переважна більшість українців ю греко-католиками, ѐкі від 1971р. маять Юпархія Свѐтого Івана
Хрестителѐ., ѐку тепер очоляю Владика Кир Володимир Ковбич.
Важливу релігійну, культурну, національно-виховну і добродійну діѐльність ведуть у Бразилії
Сестри Служебниці, Сестри Катехитки Свѐтої Анни, Сестри Василіѐнки, Сестри Йосифітки, зокрема,
Світський Інститут Катехиток Серцѐ Ісусового. Їхнѐ працѐ у школах початкового і середнього рівнѐ, у
лікарнѐх при доглѐді за хворими, у будинках длѐ дітей сиріт і лядей похилого віку, їхні інтенсивні
катехитичні та українознавчі курси під час літніх канікул приносѐть справді величезну користь длѐ добра
української громади.
Приблизно 10% українців у Бразилії належить до Української Автокефальної Православної
Церкви. Це переважно нащадки переселенців з Волині і Буковини, менше з Галичини, останні з ѐких
перейшли на православ’ѐ у 1922 році. Парафії зорганізовані в 30-тих роках о.Дмитром Сідлецьким і
сьогодні маять також своя Юпархія під назвоя «Українська Автокефальна Православна Церква –
Південно-Американська Юпархіѐ Константинопольського Патріархату».
Хочетьсѐ особливо підкреслити юдність і гармонійність співжиттѐ католицької і православної Церков у
Бразилії. І те, що греко-католики свѐткуять за григоріѐнським календарем, а православні за яліанським, не
заважаю їм бути разом, спільноя дорогоя прѐмувати до юдності, зберігати національну самобутність
української громади, підносити її культурний рівень, збагачувати українські звичаї, традиції і мову.
Незаперечна роль у збереженні української самобутності належить рідній школі у Бразилії.
Українські поселенці з перших років почали дбати про школу, де їхні діти могли б здобути хоча б
початкову освіту.
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Українське шкільництво розвиваютьсѐ нерівномірно, з більшими чи меншими труднощами, однак
1922 року українська громада в Бразилії мала вже 64 школи. І хоч ті школи ніколи не були повністя
забезпечені відповідними кадрами вчителів, однак зуміли вплинути на певний рівень грамотності, ѐкий
вирізнѐю українців серед інших етнічних груп.
Надзвичайно велику допомогу українській школі у Бразилії подав Митрополит Андрей
Шептицький, ѐкий особисто відвідав численні українські громади, провів кілька вчительських нарад і
активізував роботу «Шкільного Соязу».
Длѐ збереженнѐ української духовності, мови, традицій, до їх збагаченнѐ і примноженнѐ багато
зробила ціла плеѐда справжніх подвижників, серед ѐких були й свідоміші селѐни з першої хвилі
імміграції. Це, зокрема, Іван Диган і Павло Музика, громадські і культурні діѐчі з першого, другого і
третього імміграційного періодів – Степан Петрицький, Валентин Куц, Петро Карманський, Степан
Кобилѐнський, Іллѐ Горачук та Іванна Борушенко, юпископ Йосиф Мартинець, письменник Сильвестер
Калинець та інші, ѐкі передали ця естафету сучасним представникам світської і духовної української
інтелігенції.
Значно активізував українське життѐ у Бразилії так званий Дорізонський З’їзд, (що відбувсѐ в місті
Дорізон 1922 року), ѐкий теж готували при сприѐнні Митрополита Андреѐ Шептицького і Петра
Карманського ѐк представника українського урѐду. З’їзд відбувсѐ дуже успішно і спрѐмував культурноосвітня, економічну і громадсько-політичну праця української громади в патріотичне русло.
Українські школи, ѐк і українське культурне життѐ, були припинені наприкінці 30-тих років, коли
тодішний бразилійський диктаторський урѐд у 1938 році видав «указ» про припиненнѐ діѐльності всіх
небразилійських товариств і заборону навчаннѐ мовами різних етнічних груп. Під час війни навіть
проповіді в церкві було заборонено виголошувати українськоя мовоя, а деѐких свѐщенників суворо
покарано за недотриманнѐ заборон цього указу.
Але і в цих важких умовах українці не втратили своюї національної ідентичності, не піддалисѐ
процесові асимілѐції, хоч період диктатури завдав відчутного удару національно-культурному життя
української громади.
Післѐ Другої світової війни у Бразилії було дозволено вивчати інші мови, у тому числі й українську,
але поза обов’ѐзковоя програмоя. Однак, 1991 рік був переломним у житті українського шкільництва у
Бразилії. Українська мова знову була запроваджена в кількох державних гімназіѐх, там де ю значна
кількість дітей українського походженнѐ, і це ю узаконено у бразилійській конституції.
Крім того, здавна деѐкі предмети, зокрема, українську мову, літературу та історія викладаять у
Малій семінарії Свѐтого Йосафата у Прудентополі та у Вищій духовній семінарії в Куритибі. При багатьох
українських церквах діять суботні курси українознавства. У містах успішно працяять суботні школи, ѐкі
останніми роками відвідуять не тільки діти, а і частина батьків.
Сьогодні, у зв’ѐзку з державноя програмоя розвитку українського шкільництва, у Федеральному
університеті Парани існую вечірній лекторат української мови, де навчаятьсѐ також не українці, головне
ті, що маять комерційні зв’ѐзки з Україноя.
Крім того, силами викладацько-професорського складу Федерального університету Парани та за
участя закордонних фахівців проводѐтьсѐ курси підвищеннѐ кваліфікацій вчителів української мови, ѐкі
маять надзвичайний успіх.
Спочатку українські поселенці гуртувалисѐ білѐ церков і парохіальних організацій; перші світські
організації поѐвилисѐ на початку 20-го століттѐ.
Напередодні Першої світової війни в Бразилії було 32 українських організацій від консервативних до
радикальних і ліберальних напрѐмів. Найсильнішоя світськоя організаціюя була в Прудентополі «Україна».
Другоя головноя організаціюя був «Український Сояз», заснований в 1922 році з головним
осідком в Куритибі, ѐкий з оглѐду на націоналізація, в 1938 році змінив назву на «ХліборобськоОсвітний Сояз» і став культурним центром українців Бразилії; сьогодні під назвоя «Український Сояз
Бразилії».
Післѐ редемокрації края товариства відновили своя праця в 1947 році і також заснували в
Куритибі товариство «Прихильників Української Культури». В 1949 році створено в Сан Каетано до Сул
«Товариство Соборність», діѐльність ѐкого обмежена до штату Сан Пауло.
Післѐ Другої світової війни значно пожвавилосѐ громадське життѐ. Відновиласѐ видавнича
діѐльність і почалисѐ тижневі радіомовні переселаннѐ. При організаціѐх існуять жіночі відділи. В 1967
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році відбувсѐ в Куритибі З’їзд усіх Жіночих Організацій Південної Америки, що ю членами СФУЖО.
Молодіжні організації існуять при парафіѐх і товариствах.
Великим досѐгненнѐм українців у Бразилії – це заснуваннѐ в 1985 році «Українсько-Бразилійської
Центральної Репрезентації», що об’юдную з успіхом теперішні організації і офіційно репрезентую
українців перед бразилійським урѐдом на зовнішнім форумі.
Політична діѐльність українських поселенців поза власними організаціѐми відбуваютьсѐ у двох
ділѐнках: зовнішньої інформативної (висиланнѐм меморандумів до урѐду, інформаціѐ радіо, телевізії і
преси про Україну) і внутрішньо – прагматичної – вкляченнѐ в політичне життѐ Бразилії від 1946 року,
коли почали вибирати бразилійців українського походженнѐ до штатових леґіслатур, федеральних
леґізлатур, ѐк рівно ж до федерального сенату. В Парані, де скупченнѐ українців ю велике, їхнѐ участь в
бразилійському політичному житті ю досить значна. Чимало українців займаять замітні пости в
державній адміністрації, ѐк депутати, повітові префекти, Ще більша участь українців у повітових радах.
Від початку 20-го століттѐ стала виходити українська преса: радикальний двотижневик «Зорѐ» в
Куритибі (1907-9), католицький «Прапор» в Куритибі, а згодом в Прудентополі (1910-11). Від 1911 року
оо.Василіѐни видаять у Прудентополі місѐчник «Місіонар», а від 1912р. тижневик «Працѐ» (обидва
виходѐть по сьогодні, з деѐкими перервами під час диктаторського політичного режиму).
Від 1922р. виходить «Хлібороб» (орган Українського Соязу Бразилії), ѐкий сьогодні виходить ѐк
місѐчник, з браку фондів. В Прудентополі існую Видавництво оо. Василіѐн з 1932р, що видаю книжки
релігійного, культурно-освітнього і національного змісту.
В Куритибі, 1980р. українське католицьке середовище, заходами тодішнього Юпарха Владики Кир
Юфрема Василѐ Кривого, придбано при Юпархії «Релігійно-Культурний Центр» длѐ молоді, з авдиторіюя
на 2.500 осіб, 5-ма викладовими залѐми, архівом, бібліотекоя і т.п.
Важко переоцінити роль українського народного мистецтва, ѐке належно культивуютьсѐ
бразилійськими українцѐми, зокрема українські народні танці, писанкарство, вишивка, маляваннѐ на
порцелѐні геометричних узорів, характерних длѐ української вишивки та інші.
Українські ансамблі і фольклорні групи ю неодмінними учасниками фольклорних фестивалів і
завжди викликаять щире захопленнѐ бразилійської публіки.
Народне мистецтво значноя міроя ю тим чудодійним чинником, ѐкий вабить до українства не
тільки нащадків українців, а й представників різних етнічних груп Бразилії.
Особливої уваги заслуговуять мовні проблеми Бразилійської України. З поміж українських
громад поза межами України цѐ громада вигідно вирізнѐютьсѐ саме україномовністя, ѐка властива всім
віковим групам. Правда, це стосуютьсѐ насамперед сільського населеннѐ, до ѐкого належить близько
70% бразилійських українців.
В окремих колоніѐх, де проживаю більшість кількох поколінь, українську мову знаять
представники всіх вікових груп і користуятьсѐ нея у побутово-родинному колі, у виробничому,
громадському та церковному житті. У багатьох випадках діти починаять освоявати португальську мову
лише тоді, коли приходѐть до школи. По колоніѐх, де українські громади проживаять компактно,
майже від перших років поселеннѐ українська мова часто функціоную у діалектній формі. Що стосуютьсѐ
Прудентопільщини, то це переважно наддністрѐнський і подільські говори південно-західного наріччѐ,
ѐкі збереглисѐ тут на тому рівні, на ѐкому вивезли їх з України перші наші емігранти.
У містах або ж у місцѐх некомпактного проживаннѐ українців, наприклад, на півночі штату Парана
на кавових плантаціѐх мовна ситуаціѐ цілком інша. Урбанізаціѐ і головне глобалізаціѐ сприѐять не
тільки економічній, загальнокультурній інтеграції українців у бразилійське середовище, а й мовній. У
Куритибі, найбільшому місті Парани, значна частина українців знаю українську мову пасивно, а в побуті,
у родинному колі здебільшого користаютьсѐ португальськоя мовоя. Саме в містах спостерігаютьсѐ
тенденціѐ: чим молодший вік нащадків українців, тим менше серед них україномовних.
Треба мати на увазі ще один момент: знаннѐ української мови в усній і письмовій формі серед
українських поселенців далеко неоднозначне, бо переважна більшість користуютьсѐ саме усноя
формоя українськоя мовоя, а більш 50% поселенців письмової форми не знаю.
Глобалізаціѐ, ѐк процес розповсядженнѐ інформаційних технологій, даю можливість розвитку
глобального інформаційного суспільства. Але, разом з тим, викликаю небезпеку длѐ національних культурних
традицій та поглибленнѐ соціѐльної нерівності. І це спостерігаютьсѐ також між українськоя громадоя.
Звичайно, асимілѐційним процесам, ѐкі протікаять з більшоя чи меншоя інтенсивністя,
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підвладні українські громади в різних країнах світу. Масштаби асимілѐції непохитно зростаять і час
працяю не на українську діаспору.
Усунути цілком асимілѐційний процес – неможлива річ. Але сповільнити цей процес, а тим самим
зменшити його наслідки, завжди можна. Це можна осѐгнути при помочі української Церкви, української
школи, культурно-освітніх установ, а головне, вихованнѐм дітей в родиннім українськім дусі.
У Бразилії ѐвище асимілѐції не надто загрозливе серед українських поселенців. У громадському
житті відчуваютьсѐ, що дані шлѐхи і методи кінчатьсѐ і добігаю до кінцѐ один етап. Ю ляди, ѐкі пройшли з
громадоя довгу дорогу, вели її до успіху у найгірших умовах. З їхніми іменами зв’ѐзана історіѐ українців
у минулому. Одначе сьогодні нові кадри лядей, назагал з високоя освітоя і повноя енергіюя
започатковуять новий період у історії української групи. В тому напрѐмі ю також зосереджена всѐ увага
й енергіѐ Церков і Товариств. Також відповідальність інтелігенції ю велика. Тим більше , що її доповняю
швидко виростаяча верства підприюмців. Крок за кроком мінѐютьсѐ організоване життѐ, усучаснене
змістом і глобалізаціюя до потреб нашої доби.
Першим нашим завданнѐм у Бразилії ю зрушеннѐ, сколихненнѐ того елементу, що живе по
колоніѐх, де мало змінилосѐ від початків поселеннѐ. Убогість і пасивність визначаять там життѐ. Кожен
з тих, що вирвавсѐ звідтілѐ, добивсѐ значних успіхів і з того ю очевидний висновок: таких лядей мусить
бути ѐкнайбільше. А длѐ тих, що на колоніѐх, треба знайти шлѐх, щоб вони піднѐлисѐ з того позему, на
ѐкому тепер живуть. Треба широкого масового руху в цьому напрѐмі, ѐкий надодгав би втрачене і
висунув український елемент на ще краще місце в бразилійській мозаїці, помимо того, що не все ми
встигаюмо за поступом новітніх технологій, що даю нам глобалізаціѐ.
Очевидно, все це вимагаю сміливих починів, жертв і тѐжкого труду. І власне на них полѐгаю сьогодні
наше завданнѐ. Бо так, ѐк писав Антін Крушельницький в передмові до книжки «Між рідними в Бразилії»,
Петра Карманського: « – По волі й по неволі мусимо шукати на чужині своюї України... Там, де нас
закинула химерна долѐ... Бо Україна там, де ми зі своюя лябов’я до Неї, зі своїми думками про Неї, зі
своїми зусиллѐми задлѐ Неї...Бо Україна розселѐтиметьсѐ по всьому світу, куди ми нестимемо її ідея, де
ми роститимемо її красу, з ким би не зв’ѐзала нас длѐ життѐ, длѐ праці, длѐ радощів і турбот наша долѐ».
Розуміютьсѐ що суверенність і незалежність України, ѐк рівно ж процеси відродженнѐ, працяять
на українство ѐк в Україні, так і поза її межами. Треба тільки, щоб самі українці не проґавили цього
благодатного часу.

Дарина БЛОХИН
Президент «Німецько-українського наукового Об’юднаннѐ в Німеччині», м.Мянхен

УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ І НІМЕЦЬКА ДІАСПОРА В УКРАЇНІ
У статті йдеться про міграцію українців, історію діаспори, її ролі в збереженні культурних
надбань української наці.
Подаються відомості про створення « Німецько-українського наукового Об’єднання ім. проф.
Ю.Бойко-Блохина в Німеччині з централею в Мюнхені, завдання якого є встановлення німецькоукраїнських наукових зв’язків і співпраці українських і німецьких вчених, презентації української
культури, науки, історії та сприяння поширенню україністики в німецькому світі.
Автор наводить приклад одного із проведених заходів – Інтернаціональної Конференції
«Українська діаспора в світі і німецька діаспора в Україні», в якій взяли участь вчені з різних країн
Західної і Східної Європи, Австралії, США, України.
Відомо, що внаслідок різних політичних, кліматичних катаклізмів, соціально-економічних і інших
ѐвищ маю місце міграціѐ народів. Життѐ будь-ѐкої масової міграції в інші країни глибоко впливаю на
психіку лядей, життѐ ѐких в нових умовах не ю легким. Новий уклад життѐ, побут, культура, релігіѐ – все
це ю новим і чужим длѐ мігрантів і приводить до роздвоюннѐ психічного стереотипу, в результаті ѐкого
виникаю незадоволеннѐ, відчуттѐ чужого середовища з іншими звичками, національним укладом життѐ,
лядей іншої ментальності, і все це глибоко відбиваютьсѐ на здоров’ї оcобливо дорослих і лядей
похилого віку, ѐким приходитьсѐ ламати у свідомості старі стереотипні звички.
Життѐ емігрантів – це продовженнѐ своїх традицій, менталітету з одного боку, а з другого –
складність комунікації в чужому длѐ них середовищі через відсутність знань мови чужого середовища,
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законів, традицій і культури, надбаної віками іншим народом. В таких випадках наступаю психологічний
конфлікт, дискомфорт душі і небажаннѐ приймати те, до чого душа не лежить.
Що стосуютьсѐ українців то «міграціѐ» їх проходить 4 хвилі: перша – політична міграціѐ до першої
світової війни; друга – політична міграціѐ 1920-1930 років післѐ розпаду Австро-Угорської Імперії:
Закарпаттѐ відійшло до Угорщини, Буковина – до Румунії, Західна Україна – до Польщі; третѐ – післѐ
другої світової війни, особливо багато українців було в Німеччині і Австрії ( 200.000 осіб), частина ѐких в
1948-50 рр. виїхала до Америки, Канади, Австралії, Великобританії; четверта – післѐ встановленнѐ
незалежності України, коли були відкриті кордони.
За даними Українського консульства в Бонні , в Німеччині знаходитьсѐ більше 150 000 українських
громадѐн, а українців ще більше, бо сяди входѐть ті, ѐкі маять німецьке громадѐнство, а також ті, ѐкі не
маять громадѐнства, нелегали і ін.
Найбільше українців знаходѐтьсѐ на землѐх Вяртенберґ-Баден і в Баварії.
Багато українців мігрувало в різні країни, де зараз проживаять, так в Канаді, в Едмонтоні, – 125
720 000, США, лише в Альберто і Онтаріо, – 274 000, Італії – 240 000, в Росії, лише в Томську, – 240 000
осіб тощо.
Емігранти-українці зазнали найважчого життѐ в таборах перебуваннѐ в Німеччині і Австрії, особливо
післѐ другої світової війни. Головне командуваннѐ альѐнтів дало наказ всім чужинцѐм зосередитисѐ в
таборах: одні длѐ репатріації, а другі – длѐ з’ѐсуваннѐ їхньої долі. Звісно, що німецьке населеннѐ несло
великий тѐгар по утримування знедолених лядей, ѐкі опинилисѐ з різних причин на їхній батьківщині, ѐкі
ховались від радѐнських намірів примусово повернути їх до ворожого їм лагеру – СРСР. Багато лядей
переховувались у німців. Долѐ їх відрізнѐлась від інших народів, ѐким поверненнѐ на батьківщину було
радістя. Українцѐм не було куди повертатисѐ, знаячи, що чекаю їх там, на батьківщині: поневоленнѐ,
переслідуваннѐ, а в гіршому випадку – тярми, смерть на Сибірі, Колимі, звідки не було поверненнѐ назад. А
тому українці, ѐк і інші нації СРСР, не бажали повертатисѐ в «тярму народів».
Життѐ чужинних втікачів в Німеччині і Австрії в 1945-46 рр. характеризувалось такими даними: на
території Третього Райху 80% осіб опинились недобровільно, а 20% – внаслідок воюнних подій на
Східному фронті. Німецька сторона оминала політично-моральний момент німецької відповідальності,
оперуячи головним чином економічними арґументами повоюнного німецького стану, абстрагуячись
від подій другої світової війни. Приплив такої кількості чужинців характеризувавсѐ великим
напруженнѐм між німецькомовним населеннѐм і чужинними втікачами. Внаслідок війни Німеччина
втратила 25% своюї території на користь Польщі і СРСР. На підставі рішеннѐ алтинського договору,
Німеччина і Австріѐ була поділена на три зони: американську і британську, французьку і радѐнську. Крім
цього, Німеччина була поділена на дві частини з протилежними політичними і господарськими
системами – Західна Німеччина ( американська, британська, французька) з системоя західної
демократії і Східна Німеччина, ѐка опинилась в системі радѐнської диктатури. Отже, повоюнна
Німеччина була децентралізована шлѐхом створеннѐ низки країн з своїми урѐдами, ѐк: в американській
зоні – Баваріѐ, Гессен, Вяртенберґ-Баден, вільне місто Бремен; в британська зона – Північна НадреніѐВестфаліѐ, Нижнѐ Саксоніѐ, Шлезвік-Гольштайн, вільне місто Гамбурґ; у французькій зоні – ВяртенберґГогенцоллерн, Південна Баденіѐ, Надреніѐ-Фальц. До зруйнованого війноя господарства, індустрії,
обезкровленнѐ культурного і суспільного життѐ з найнижчим в Ювропі життювим матеріальним рівнем
приюдналась ще чи не найважча проблема повоюнної Німеччини – розселеннѐ і вкляченнѐ чужинців в
знищену економіку 14-ти мільйонів тих німців, ѐкі примусово були виселені із Польщі,
Австрії,Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Ягославії, Данії, Голландії. Західна Німеччина мусила
прийнѐти 9,5 мільйонів осіб із числа німецьких виселенців, а тому густота населеннѐ різко зросла в
порівнѐнні з довоюнним часом: в Баварії – на 26, в Гессені – на 27, у Вяртенберґ-Бадені – на 30, в
Нижній Саксонії – на 40, в Шлезвіґ-Гольштайні – на 67 *1, с.138-139+. Все це привело до великої
проблеми житла та харчуваннѐ.
Окупаційний режим, господарська руїна, загальне зубожіннѐ, зруйновані міста і села Німеччини,
а також і Австрії, творили важкий тѐгар, що ліг на плечі переможеної Німеччини. Злоба німецького
населеннѐ направилась не тільки проти окупантів, але і проти чужинців. В очах простого німецького
громадѐнина чужинець був співвиновником всього лиха: безробіттѐ, чорного ринку, озлобленої
повоюнної поведінки концентраційників, ѐких опановувала зрозуміла ненависть до колишніх СС-івських
охоронників. Вони мстились над цивільним німецьким населеннѐм, допускаячись кримінальних
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вчинків. До цього приюднувались криваві грабунки, вбивства, знущаннѐ над німецькими лядьми,
підбуряваними злочинцѐми із совютської зони та інших непорѐдних лядей, ѐкі допомагали
розпалявати ворожнечу між чужинцѐми і німецьким населеннѐм, проникаячи в табори ДП (DP –
Displaced Person, переміщена особа). На таке повоюнне свавіллѐ першоя зреагувала британська
окупаційна влада, засудивши на страту в червні 1945 року чотирьох грабіжників.
Не було таюмницея, що окупаційна влада в 1945-46 рр. виділѐла длѐ німців і австрійців на особу в
два рази менше за калорійністя продуктів *1, с.139].
Не мовчала і німецька преса, ѐка писала про те, що в таборах ДП живуть не тільки «злочинці», а й
«воюнні злочинці». Політичні німецькі кола теж займали ворожу позиція до існуваннѐ таборів ДП
домагаячись післѐ 1948 року переданнѐ таборів під німецький контроль та розв’ѐзаннѐ проблем
шлѐхом примусової репатріѐції. Про це писалось в книзі «Проблеми ДП», виданій німецьким Інститутом
з окупаційних питань: « Окупаційні органи влади перебрали в свої руки, цілість політики стосовно ДП зпід німецької компетенції...Спеціѐльне вирізненнѐ ДП, пов’ѐзане з великими фінансовими обтѐженнѐми
длѐ Німеччини, викликало певне вороже наставленнѐ до ДП... Німеччина терпить під важким тѐгарем
власних втікачів. У той час, коли наші втікачі ... були насильно прогнані з їхніх місць проживаннѐ в
умовах потоптаннѐ елементарних лядських прав, а ДП користаять з привілейованого становища. Коли
ж інколи німецькі органи влади робили спроби співдіѐти в проблемі ДП, такі намаганнѐ натраплѐли на
абсолятне запереченнѐ з боку окупаційних чинників і з боку ІРО (IRO – International Refugee
Organisation, Міжнародна Організаціѐ длѐ втікачів. – Д.Б) *1, с.140+. Теж саме можна було почути із
виступів баварських міністрів Шмідта, Баумґартнера і міністра ястиції доктора Й. Мяллера та виступів
деѐких послів у Нижньосаксонському парламенті. Це виходило із поведінки концентраційників, полѐків,
«остарбайтерів», ѐкі на перших порах своїми нічними нападами тероризували не тільки навколишні
німецькі села, а й таборове населеннѐ. В обороні своюї честі ставали ДП і військова влада, ѐка
заперечувала твердження, що німецька влада не мала права доступу до ДП, де злочинці ховаятьсѐ від
кари. У відкритому листі Президії таборової ради українського табору в Реґензбурзі до Й.Мяллера,
писалось: « Ваші твердженнѐ не ю правдиві з дійсним станом. До нині існую розпорѐдок окупаційної
влади, що дозволѐю німецькій поліції кожночасно доступ до таборів ДП в асисті американської поліції.
Тому німецька поліціѐ маю право в кожній порі днѐ і ночі доступ до чужинецьких таборів, а особливо по
містах, де ю постійна поліційна служба, отже й до табору нашого... У 1947 році поліціѐ видала німецькій
владі 98 осіб, підозрілих в злочинах. У тому самому часі поліціѐ нашого табору передала німецьким
судам і німецькій поліції 182 особи німецької національности за злочини у нашому таборі... Ми не
можемо погодитисѐ з тим , що ми чужинці, зокрема українці, ю умотивованим тѐгарем німецького
суспільства. Тому ми мусимо, хоч ѐк нам не прикро, пригадати Вам деѐкі факти. Упродовж
чотирьохлітньої війни на наших землѐх німецькі військові і цивільні урѐдовці в імені німецького народу і
длѐ німецького народу вивезли із України понад 10 мільйонів тонн різних харчів. За ці харчі оплачено
тільки дрібним власникам, натомість за державні – не оплачено зовсім. Та й оплата йшла з прибутків
наших величезних карпатських і волинських лісів, з копалень нафти, солей, виробництва сірників,
тятяну і горілки, що проголошено безвідплатно монополем німецького народу та держави. Коли ми,
українці, в числі чверть мільйона споживаюмо від 1.11. 1947 року за рік 63 тисѐчі тонн, то споживаюмо
лише невелику частину забраного у нас колись. Більш-менш подібно представлѐютьсѐ справа теж з
іншими національностѐми. Наше відношеннѐ до німецького народу ю відношеннѐм вірителѐ до
боржника, причому боржником ю німецький народ.» (Цитуя за книгоя В.Марунѐка: 1, с.141-142).
Підрахунки фінансових витрат на утриманнѐ таборів ДП в усіх зонах в 1945-49 рр. становили 2
мільѐрди марок *2, с.87].
Однак, не зважаячи на атмосферу напруженого взаюмовідношеннѐ між таборами ДП і
німецькомовним оточеннѐм, до ѐвних виѐвів активної ворожнечі не доходило, за винѐтком
репатріаційних процесів 1945-46 рр., коли німецькі і австрійські адміністративні чинники нерідко
передавали списки тих чужинців, ѐкі перебували на приватних помешканнѐх, до рук репатріѐційних
місій. Більше проблем творили радѐнські чинники, ѐкі не тільки проводили примусову репатріѐція своїх
громадѐн, але наговорявали на них своїм альѐнтам, «... видавали дикі розпорѐдженнѐ про «скринінґи»
й настроявали одну національну групу проти іншої... У таборах поѐвились урѐдовці, ѐкі створявали
деморалізуячі обставини таборового життѐ длѐ веденнѐ своюї розкладової роботи» [1, с.41+. А ще
страшніше, «радѐнські репатріѐційні табори були місцем, де сортували лядей, кого в «расход», кого
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«на Сибір», щоб на «родине» було менше мороки. В підвалах тих таборів було створено філіали відомих
підвалів НКВД, де опинились перші жертви радѐнських душогубів... Не одній з таких жертв « родіни»
пощастило вирватисѐ вночі через колячі дроти тільки у спідній білизні..., чи підкупивши сторожу
«часами» вибратисѐ поза межі репатріѐційних таборів в Нойштаті, Вярцбурґу, Штуттґарді чи інших
німецьких чи австрійських міст» (там же, 45). Д-р. В.Марунѐк в своїй книзі наводить рѐд прикладів
виловляваннѐ лядей і насильно вивезених невідомо куди, про них розповсяджували слухи, що ці
ляди їхали добровільно в Сибір «кувати зброя», не знаячи, що їм ніколи звідти не буде дороги
додому.
І цих страшних подій, ѐкі пережили наші діди і батьки не можна забути, про все це повинні знати
наші діти, внуки. І це відрадно, що тільки зараз настала можливість досліджувати і поширявати знаннѐ
про українську діаспору в правдивих тонах серед молоді, серед всіх, ѐким навіявали в радѐнські часи
неправду, називаячи їх то зрадниками, «ворогами народу», «буржуазними націоналістами»,
«нацистами», ѐкі співпрацявали з німцѐми проти радѐнського народу.
Відрадно, що на Україні створені Інститути вивченнѐ діаспори (Інститут діаспори при «Острозькій
Академії»), різні товариства, об’юднаннѐ, наукові і громадські організації, де проводитьсѐ велика робота
щодо вивченнѐ української діаспори: конференції, «круглі столи», Міжнародні конгреси і т.д.
Зупинясь на роботі вивченнѐ української діаспори за кордоном, зокрема в Німеччині, а також
вивченнѐ німецької діаспори в Україні.
З ціюя метоя «Німецько-українським науковим Об’юднаннѐм Німеччини», централѐ ѐкого
знаходитьсѐ в Мянхені, було проведено Інтернаціональний конгрес на тему: « Українська діаспора за
кордоном і німецька діаспора в Україні», ѐкий відбувсѐ 13- 14 .04. 08р. в Мянхені. На Конгрес прибули
учасники з різних країн Західної і Східної Ювропи , Америки, Австралії, України та різних міст Німеччини. І
відрадно, українські вчені прибули на конференція в найбільшій кількості, не зважаячи на те, що
пережили важкий, але успішний шлѐх длѐ отриманнѐ візи.
На Конгресі виступили українські вчені, а також ті, ѐкі не змогли прибути на Конгрес, ѐкі надіслали
свої доповіді: проф. д-р. Ганні Капустѐн (Кременчук), директор Інституту української мови і літератури
проф. д-р. Ганна Токмань (Переѐслав-Хмельницький), аспірантка Інна Демус (ПереѐславХмельницький), голова «Жіночої ради» Валентина Шемчук (Полтава), д-р. Ірина Валѐвко (Київ, НДУ
філософії), психолог Валентина Ярченко (Дніпропетровськ), доц. Львівського Медичного Університету –
Ходак Ігор (Львів), керівник Молодіжного культурного центру «Deutsche Quelle» – Cвітлана Цех,
представники танцявального колективу «Deutsche Quelle» – Круглѐк Оксана, Андрейко Віра, Мусіюнко
Сергій, Горбатяк Віталій (Київ), ѐкі підготовили чудову розважальну програму длѐ учасників і гостей
Інтернаціонального конгресу.
На Конгресі виступали зарубіжні вчені із Мянхену і інших країн: заступник президента «Німецькоукраїнського наукового Об’юднаннѐ» д-р. J.-H. Härtel (Мянхен, ЛМУ), д-р. M. Oberrauch- Melnyczuk
(Мянхен), Українські Консули в Мянхені – Ю.Сѐрий, Ю. Карпенко, проф. д-р. І.Polulach (Мянхен), о. УГКЦ
В.Війтович (Мянхен), голова «Bayerisches Haus Odessa» Karl Walter ( Karlsfeld), Prof. Dr. Jean- Bernard
Dupont – Melnyczenko (Paris), педагог O.Mistal (Paris), студентка Lubov Mudrak (München, LMU), Priester
Felix Figurek (Australien), Dr. Halina Mironova (Brno), Aspirantin O.Gazdoschowa (Brno), Dr.V. Kurczenko
(New York), Dr. V.Janzen (Halle), Prof. Dr. J. Eichmeier ( München, Technische Universität), Dr. L. Siryk (Lublin,
Polen), Prof. Dr. D. Szymonik (Siedlce, Polen), Dr. M.Kalamarž (Opole, Polen), учасники дискусій за «круглим
столом».
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Маріѐ ГАЛІК
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя
Національного університету «Львівська політехніка»

ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНОГО ІНСТИТУТУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ДІАСПОРОЮ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ У ЗАРУБІЖЖІ
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя реалізовую різні форми і методи
співпраці з українськоя діаспороя, сприѐю розвитку українського шкільництва, відродження
національної культури, духовності, традицій, налагоджую різноманітні контакти з українськими
об'юднаннѐми, товариствами, громадами, землѐцтвами, освітніми закладами Росії, Грузії, Угорщини,
Румунії, Балтії, Польщі, Іспанії, Італії, Португалії, Сербії тощо.
Діѐльність Інституту оріюнтована, серед інших напрѐмків, на підтриманнѐ ефективної роботи
українських громад та шкільництва.
Сьогодні питаннѐ співпраці із закордонними українцѐми стаять пріоритетними не лише длѐ самої
держави України, вони набуваять особливого значеннѐ й в контексті розвитку взаюмин між українськоя
діаспороя та її історичноя батьківщиноя. Це набуваю актуальності саме тепер, в час, коли мінѐютьсѐ
стратегіѐ розвитку нашої держави, її стосунки з країнами у світовому просторі, а також простежуятьсѐ
зміни у взаюминах зі світовим українством. Слід зазначити, що в площині цих стосунків за останні роки
відбувсѐ ѐкісний поступ, прийшло усвідомленнѐ того, що діаспора це не лише форма існуваннѐ громад,
але й важливий інструмент впливу нашої держави на всі сфери країн проживаннѐ. Свідченнѐм цього ю
затверджений урѐдом документ – постанова Кабінету Міністрів від 26.07. 2006 р. № 1034 «Про
Державну програму співпраці із закордонними українцѐми на період до 2010 року». Мета програми
полѐгаю у реалізації державної політики співпраці із закордонними українцѐми, у збереженні їхньої
етнічної ідентичності та національно-культурної самобутності, використанні інтелектуального, ділового
та духовного потенціалу, зміцненні зв’ѐзків з Україноя. Тому серед першочергових завдань співпраці
Інституту з діаспороя вбачаюмо задоволеннѐ національно-культурних, освітніх, мовних та
інформаційних потреб українців, ѐкі проживаять за її межами, збереженнѐ їхньої національнокультурної самобутності та етнонаціональної ідентичності. Ціюї мети можна досѐгти, в першу чергу,
шлѐхом розвитку інституту української школи. Очікуваний результат – сформуваннѐ лядини, ѐка буде
здатна на індивідуальному рівні органічно взаюмодіѐти з громадѐнами своюї історичної батьківщини і в
сфері виробництва, і в сфері політичних відносин, і в сфері духовній, перетворити її набуті знаннѐ на
активне знарѐддѐ у професійній діѐльності.
Сьогодні українська освіта у зарубіжжі – це розвинена система освітніх закладів західної та
східної діаспори, ѐка, окрім середньої школи, маю відомі українознавчі студії у провідних вищих
навчальних закладах, розроблені програми, створені підручники українознавчих дисциплін, маю власну
систему підготовки та удосконаленнѐ вчителів.
Д-р Ювген Федоренко, Голова Шкільної Ради США зазначаю: «Школа повинна бути справоя
першочерговоя. Особливо це важне тепер, коли швидко відходить у засвіти хвилѐ політичної
післѐвоюнної еміграції, зменшуютьсѐ її активність, а процес асимілѐції... збираю також свою обильне
жниво.... Мусимо твердо усвідомити, що існуваннѐ українського шкільництва – це справа не тільки
свідомих батьків, що це обов'ѐзок і відповідальність цілої української громади. Нашоя метоя маю бути
не лише втримати рідне шкільництво, але й повсѐкчас поповнявати його учнѐми, пам'ѐтаячи, що місце
кожної української дитини в українській школі».
Громадські організації за кордоном фактично взѐли на себе тѐгар організаційної роботи з
розвитку українського шкільництва, вони були і ю тим середовищем, ѐке сприѐю збереження
етнонаціональної ідентичності.
Наш Інститут чимало допомагаю українським громадѐнам, освітнім закладам зарубіжжѐ у
забезпеченні різноманітноя україномовноя літературоя: історичноя, методичноя, підручниковоя,
художньоя, христиѐнськоя та сценаріѐми до державних і релігійних свѐт.
ак приклад, на зустрічі з головоя «Української громади в Іспанії за права і честь України»
(м.Мадрид) Яріюм Чопиком у МІОК обговорявалисѐ питаннѐ четвертої хвилі еміграції.
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Зокрема, наших громадѐн турбуять питаннѐ українського шкільництва. Адже українські школи за
кордоном: в Греції, Португалії, Іспанії, Італії лише зароджуятьсѐ і вони найбільше потребуять допомоги
з боку України. Слід зазначити, що за допомогоя нашого Інституту відкриласѐ перша українська школа у
Мадриді.
Не менш важливоя проблемоя ю створеннѐ підручників. Адже підручникотвореннѐ – це
складна і багатогранна проблема, розв'ѐзаннѐ ѐкої залежить від багатьох організаційно-педагогічних,
технічних, фінансово-економічних питань.
Нашим Інститутом створено посібник «Вивчаймо українську мову!» – курс української мови ѐк
іноземної, базований на комунікативних підходах.
Посібник складаютьсѐ з 23 уроків, клячів з відповідѐми до вправ, українсько-англійського
словника, мовознавчих термінів та диска з записами діалогів.
Посібником уже послуговуятьсѐ представники української діаспори та всі ті, хто вивчаю українську
мову ѐк іноземну.
В Інституті на стадії завершеннѐ написаннѐ триступеневого підручника з української мови ѐк
іноземної на основі комунікативного підходу. Курс зоріюнтований на широке коло слухачів: ѐк на
українську діаспору, так і на іноземців, що бажаять вивчати українську мову.
Опираячись на потреби українців за кордоном, Інститут започаткував освітньо-інформаційний
сайт «ДУДА» («Держава Україна – Діаспора www.duda.org.ua), ѐкий стартував 20 березнѐ 2007 року.
Він містить низку рубрик, що розкриваять проблеми співтворчості, співжиттѐ між материнськоя
Україноя і діаспороя, допомагаю українцѐм зарубіжжѐ пізнавати і відроджувати свої національнокультурні традиції, відкривати історичні події, знайомитисѐ зі славними іменами нашого минулого й
сьогоденнѐ. Крім інших рубрик, ѐкі ю на нашому сайті, на численні проханнѐ відвідувачів ми
започаткували додаткові рубрики: «Українські постаті в діаспорі», «Нам пишуть», «Все длѐ школи».
Додатково створено рубрики «Голодомор» та «3 життѐ діаспори». На 19 червнѐ 2008 року сайт
відвідало 159360 користувачів. На веб-сторінці розміщено 160 різнотематичних матеріалів.
Цифра про відвіданнѐ користувачами нашого сайту говорить про те, що проект Інституту здобуваю
величезну популѐрність. Тому невипадково учасники Конгресу у своїй ухвалі звернулись до
Міністерства освіти і науки України з проханнѐм: передбачити виділеннѐ бяджетних коштів
(9починаячи з 2009) року длѐ підтримки освітньо-інформаційного проекту Міжнародного інституту
освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя «Дуда – Держава Україна – Діаспора», призначеного
допомагати громадам та освітнім закладам українського зарубіжжѐ.
У контексті державної політики, задекларованої Президентом України Віктором Ященком, що
спрѐмована на консолідація світового українства, Міжнародний інститут освіти, культури та зв'ѐзків з
діаспороя Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК) започаткував вперше в Україні
проект «Відкриймо длѐ України українську діаспору», ѐкий офіційно стартував 9 серпнѐ 2006 року.
Громадськість України дуже мало обізнана з діѐльністя української діаспори, з конкретноя
роботоя, ѐк окремих громадѐн, так і особистостей, ѐкі працяять длѐ утвердженнѐ позитивного образу
нашої спільної батьківщини у світі. Такого висновку досѐгли учасники проведеної з ініціативи МІОК
Першої міжнародної конференції «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Україна у міжнародній
спільноті», ѐка відбуласѐ у Львові в березні 2006 року та зібрала 245 представників світового українства
з 25 країн.
Проект передбачаю:
пізнати діѐльність українських громад шлѐхом проведеннѐ зустрічей, презентацій,
круглих столів, виставок, концертів та інше;
висвітленнѐ діѐльності українських громад засобами масової інформації;
налагодженнѐ контактів з громадськими, державними та бізнесовими структурами;
вивченнѐ потреб українських громад (матеріальних та духовних) длѐ ефективної
допомоги у їхній діѐльності.
Реалізаціѐ проекту ю фундаментом длѐ поглибленнѐ співпраці України та діаспори з метоя
залученнѐ українства з-за кордону до державотворчих процесів.
У рамках Проекту «Відкриймо длѐ України українську діаспору» за цей період було проведено
презентація діѐльності Нижнюкамської міської національно-культурної автономії «Українське товариство
«Вербиченька» – голова Ювген Савенко (Нижнюкамськ, Татарстан, Росіѐ); Національної ради української
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національної меншини в Сербії (голова Мирослав Калиняк); Республіканського громадського товариства
«Товариство української культури «Калина» (голова Лариса Скрипникова, Петрозаводськ, Кареліѐ, Росіѐ);
Республіканського національно-культурного центру українців Башкортостану «Кобзар» і центру українських
студій Уфимського філіалу Московського державного гуманітарного університету ім. М.О.Шолохова (голова
Володимир Дорошенко, ректор університету – Василь Бабаюнко (Уфа, Башкортостан, Росіѐ); українознавчих
студій Познанського університету за участя студентів Національного університету «Львівська політехніка»,
Львівського національного університету імені Івана Франка, педагогічного коледжу, а також науковців та
освітніх діѐчів. Слово про стан українського шкільництва у Польщі (вища і середнѐ школа), передусім про
україністику в Познані, виголосила викладач української мови Познанського університету ім. А. Міцкевича
Анна Храняк. Вона навела цікаві факти про можливості вивчати у Польщі українську мову, про структуру
українознавчих студій у Познанському університеті.
Відповідно до проекту, Інститут проводить також презентації творів діаспорних письменників.
Зокрема, було організовано презентація романів «Наречений» та «Альбатроси» діаспорної, нині вже
покійної (1911-1991), письменниці-емігрантки Оксани Керч. Перша акціѐ була присвѐчена 750-літньому
явілея м.Львова, адже події роману відбуваятьсѐ у міжвоюнному Львові. Романи перевидано у Львові
з ініціативи лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, заступника директора
Інституту – Ігорѐ Калинцѐ за кошти львівської облдержадміністрації. Зала Палацу мистецтв була вщерть
заповнена представниками різних поколінь, що у своя чергу представлѐли різні організації, товариства,
навчальні заклади. Серед них було чимало гостей з діаспори, діѐчів творчої та наукової інтелігенції.
Присутні познайомилисѐ з творчоя атмосфероя 30-40 років, біографіюя Оксани Керч уже в еміграції.
Творча ситуаціѐ часу, сяжет роману та й сам роман у контексті літератури 30-40 років послужили
темами длѐ виступів вчених, письменників, митців, студентів тощо.
В одному із найвеличніших приміщень міста Львова, дзеркальній залі Палацу Потоцьких, у ѐкому
й досі паную дух тодішніх поважних постатей, у травні 2007 року Міжнародний інститут освіти, культури
та зв’ѐзків з діаспороя Національного університету «Львівська політехніка» у рамках свого Проекту
«Відкриймо длѐ України українську діаспору» провів важливу та теплу зустріч мистецьких посестер з
діаспори – письменниці Віри Вовк і її подруги – художниці Зої Лісовської з громадоя Львова.
ак зазначила Ірина Клячковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’ѐзків з
діаспороя: «Історіѐ української діаспори – це інтегральна частина історії України. Культура української
діаспори – це інтегральна частина культури України. Пізнаячи її, ми пізнаюмо краще себе самих».
Не зважаячи на те, що долѐ розділила їхні життюві шлѐхи, сестри по духу все свою творче життѐ
були поруч. Ще з ранніх літ почали творити спільні прекрасні мистецькі задуми, у ѐких зародиласѐ їхнѐ
міцна дружба і триваю по сьогоднішній день.
Віра Вовк – поетеса, прозаїк, драматург, перекладач, професор німецької літератури в
державному університеті Ріо-де-Жанейро (Бразиліѐ), член УВАН у Нья-Йорку, автор понад 10 поетичних
збірок та понад 20 книжок прозових творів, а також перекладів Кльозелѐ, Неруди, Льорки, Таґора,
Ґеорґе, Дярренмата українськоя мовоя та українських класиків португальськоя і німецькоя мовами. У
київському видавництві «Родовід» останніми роками побачили світ чотири томи творів Віри Вовк –
«Поезіѐ», «Театр», «Проза», «Спогади». Народиласѐ Віра Вовк у Бориславі в сім’ї Остапа (лікарѐ) і Марії
Селѐнських.
Зоѐ Лісовська – визнана у світі художницѐ, подруга та ілястратор літературних творів Віри Вовк.
Виставлѐла свої картини у Мянхені, Нья-Йорку, Женеві, Лозанні, Римі та Ріо-де-Жанейро. Одна з
уляблених її тем – мати з дитиноя. Щорічний учасник престижних лондонських виставок Royal Akademy
of Art. Сьогодні живе і творить у Швейцарії. Народиласѐ у Львові у мистецькій родині малѐра і графіка
Роберта Лісовського та першої галицької жінки-композитора Стефанії Туркевич.
На презентації останніх книжок Віри Вовк «Каравела», «Напис на скарабея», що вийшли друком у
видавництві «БАК», звучали поезії і новели, ѐкі продекламували: Свѐтослав Максимчук – Народний артист
України, Богдан Козак – Народний артист України та студенти Національного університету ім. І. Франка.
Цілий вечір присутні у залі мали можливість насолоджуватисѐ музикоя Василѐ Барвінського,
Мирослава Скорика та Стефанії Туркевич у виконанні струнного квартету студентів Львівської державної
музичної академії імені Миколи Лисенка під керівництвом Тараса Менцинського.
Орест Косак, видавець книжок Віри Вовк, зазначив: – «Книга – це, ѐк дитѐ... основним моїм
обов’ѐзком ю виплекати його, а далі воно само піде по світу своїми шлѐхами» – прокоментутав він.
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На вечорі всі присутні познайомилисѐ ближче з Віроя Вовк не тільки ѐк із письменницея, а й
побачили в ній талановитого митцѐ витинанок, ѐкі із картинами Зої Лісовської супроводжувалисѐ
ілястраціѐми.
Ми пишаюмосѐ тим, що Віра Вовк у 2008 році стала Лауреатом національної преміїУкраїни імені
Тараса Шевченка.
ак зазвичай, на вечорі можна було почерпнути багато цікавого інформативного матеріалу із
джерела досвідченого професіонала своюї справи, відомого мистецтвознавцѐ Романа аціва, ѐкий
знайомив елітну публіку із творчим шлѐхом Зої Лісовської ѐк художниці – абстракціоністки.
Крім презентацій діѐльності українських громад зарубіжжѐ та творів діаспорних письменників,
Інститут проводить зустрічі з відомими лядьми з діаспори. З часу, відколи стартував Проект, ми
провели зустрічі з:
Маріюя Паньків, секретарем Соязу українських жінок Республіки Польща, членом редакції
газети «Нове слово», автором двох томів книжок «Віра, Надіѐ, Лябов» про доля декількох
десѐтків реальних героїнь, пов'ѐзану з боротьбоя УПА та насильницькоя депортаціюя
українців з їхніх етнічних земель у 1947 році, так званоя «Акціюя Вісла» і третьоя книжкоя
про трагедія українців у Павлокомі;
великим патріотом України Теодором Барабашем і його родиноя з Іспанії. Теодор
Барабаш – відомий вчений, доктор геології, консультант з гірничої справи Державного
комітету геології України та гірничих підприюмств Закарпаттѐ й Кіровоградщини; автор
багатьох наукових праць з геології, гірничої справи, охорони довкіллѐ. Активний учасник
визвольних змагань за Україну. Організатор і керівник маніфестацій ОУН, АБН. Відзначений
Президентом України Віктором Ющенком орденом III ступенѐ «За Заслуги». Ініціатор й
організатор релігійного і культурного життѐ новоприбулих до Іспанії українців, зокрема
організував зустрічі Патріарха Иосифа Сліпого, свѐткуваннѐ 1000 – літтѐ Хрещеннѐ Руси –
України в Іспанії;
представницея нової, т.з. четвертої хвилі, української діаспори Віроя Кривоя, авторкоя
двох віршованих збірок з промовистими назвами: «Народ мій встав» (1995), «Журавлині
клячі» (2005). За освітоя В.ра Крива – інженер-економіст, але непрості обставини життѐ на
чужині та глибока туга за рідноя Батьківщиноя стали поштовхом до народженнѐ в ній
поетичного дару;
лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка, головоя Української
Всесвітньої Координаційної Ради, Героюм України Дмитром Павличком. Учасники творчої
дискусії торкнулисѐ багатьох граней таланту нашого сучасника – письменника і поета,
мислителѐ і філософа, перекладача і дослідника, громадського діѐча, державотворцѐ і
дипломата (Словаччина, двічі – Республіка Польща). Дмитро Павличко висловив низку
конкретних пропозицій длѐ покращеннѐ зв'ѐзків української еміграції зі своюя
Батьківщиноя;
громадським діѐчем, носіюм української культури з Новосибірська Володимиром Павуком;
о.Василем Поточнѐком з Італії – одним із організаторів громадського життѐ української
діаспори, засновником газети, що згодом переросла у журнал «До світла», ѐкий завоявав
величезну популѐрність серед десѐтків тисѐч українок в Італії;
Тетѐноя Лебединськоя із Санкт-Петербурга, кандидатом філософських наук, членом спілки
письменників України, українкоя. ака 50 років не полишаю поза власним серцем тематику
українства й українців і все свою життѐ присвѐтила Шевченкові. Вона ю автором книги
«Український некрополь Санкт-Петербурга», ѐка щойно вийшла друком у київському
видавничому домі «Стилос».
Можна наводити ще багато прикладів. Але висновок один: такі презентації, зустрічі, круглі столи,
виставки, концерти тощо ю важливими подіѐми в мистецькому житті України, бо саме завдѐки таким
сильним духом постатѐм – вихідцѐм з України, у світі створяютьсѐ позитивний образ нашої держави. Ми
зобов’ѐзані навчитисѐ цінувати праця таких лядей. Тому Інститут планую і надалі знайомити українців із
життѐм українських громад за кордоном і, ѐкщо буде фінансуваннѐ, особливо на сході від кордону
України. Тому учасники Міжнародного Конгресу «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Україна у
міжнародній спільноті», проведеного з ініціативи Міжнародного інституту освіти, культури та зв’ѐзків з
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діаспороя Національного університету «Львівська політехніка», ѐкий відбувсѐ 18-20 червнѐ 2008 року,
ухвалили: звернутисѐ до Кабінету Міністрів з проханнѐм передбачити у Державному бяджеті,
(починаячи з 2009 року) кошти длѐ підтримки проекту нашого Інституту «Відкриймо длѐ України
українську діаспору» та здійснявати його заходи в межах усіюї України.
У Конгресі взѐло участь понад 450 учасників із 28 країн світу: Австралії, Австрії, Азербайджану,
Білорусі, Болгарії, Бразилії, Великобританії, Грузії, Данії, Естонії, Італії, Іспанії, Казахстану, Канади, Латвії,
Молдови, Німеччини, Польщі, Португалії, Придністров'ѐ, Росії (Петрозаводськ, Уфа, Тула, Юкатеринбург,
Нижнюкамськ, Санкт-Петербург, Мурманськ, Томськ), Румунії, Сербії, Словаччини, СІЛА, Угорщини, Чехії,
Франції, а також зі всіх областей України.
Думаюмо, що длѐ позитивного результату співпраці з діаспороя необхідним ю поюднаннѐ зусиль
державних структур і громадських організацій. Лише результативність цих взаюмин буде стимулом длѐ
розробки та реалізації стратегії співпраці України та світового українства.

Олег ГНАТЮК
Київський національний університет ім. Т. Шевченка

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «WORK AND TRAVEL»
ЯК ОДНОГО ІЗ ЗАСОБІВ КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ
Програму «Work and Travel» створено урѐдом Сполучених Штатів Америки 1957 року з метоя
організації поїздок до ціюї країни студентів з інших держав світу. Студентам надаютьсѐ можливість кілька
місѐців перебувати в США, працявати й подорожувати ціюя країноя. В Україні програма «Work and
Travel» дію недавно, але в ній уже встигли взѐти участь тисѐчі студентів.
а працявав за ціюя програмоя в Чикаго (2006 р.) та в Клівленді (2007 р.). Одним із завдань, ѐкі ѐ
ставив перед собоя у цих поїздках, було встановити контакти й налагодити співпраця з організаціѐми
української діаспори в США. У Чикаго ѐ співпрацявав із місцевим осередком СУМу (Спілка Української
Молоді), а в Клівленді – з керівництвом місцевої УЗО (Українські З’юднані Організації).
Набутий досвід переконав мене в тому, що програму «Work and Travel» можна перетворити на
потужний інструмент формуваннѐ з українського студентства еліти нації, вихованої на принципах і
стандартах найрозвинутіших демократій світу, до ѐких належить передусім США. Тут вдумливі студенти
маять змогу наочно побачити ті величезні здобутки й переваги, ѐкі даю простій лядині й суспільству
вільний західний світ з його давніми традиціѐми плеканнѐ демократичних свобод, духу
підприюмництва, ініціативи, конкуренції. Реальний плід цього – високі технології в науці та техніці,
ефективна організаціѐ міського господарства, хмарочоси, транспорт, різноманітність товарів,
можливості освіти, соціальна захищеність громадѐн США, що студенти маять змогу спостерігати щоднѐ.
Не можуть не вражати їх і висока культура праці на тих підприюмствах, де вони працяять. У закладах
сфери обслуговуваннѐ висока культура побуту і міжособистісних стосунків. Вражаю їх і доступність цін
ѐкісних товарів, особливо, ѐкщо порівнѐти їх з рівнем зарплат американців. Про таке співвідношеннѐ в
Україні ще годі й мріѐти.
Усе це спонтанно й підсвідомо робить із українських студентів, ѐкі перебували в США, стійких
прихильників західного способу життѐ, завдаю їм стандарти їхньої власної діѐльності в майбутньому в
усіх сферах – виробничій, громадській, побутовій тощо, ѐкі вони встановляватимуть на рідних теренах. І
в цьому ѐ вбачая велике благо від таких довготривалих студентських подорожей.
Ще більш переконливими виглѐдали б можливості, ѐкі відкриваятьсѐ перед лядиноя в США,
ѐкби студенти могли б отримати наочно на місці інформація про здобутки співвітчизників-українців,
представників діаспори усіх чотирьох хвиль. Це можливо досѐгнути через контакти студентів із
українськими організаціѐми в Штатах, і про це мова піде далі. Щоб полегшити встановленнѐ таких
контактів, було б добре, ѐкби Український Конгресовий Комітет Америки та інші об’юднаннѐ українців у
цій країні надали керівництву програми в Україні банк даних про українські організації в кожному
населеному пункті США, де вони ю, з тим, щоби вибравши собі місце роботи, студенти отримували
одночасно й контакти місцевих українських громад.
З метоя тіснішого згуртуваннѐ українців з обох берегів Атлантики, вважая, українським
організаціѐм США було б доцільно створити програму «Студенти з України на вакаціѐх в США», ѐка мала
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б сприѐти глибшому ознайомлення студентів із життѐм українських громад і країни в цілому. Тут слід
би передбачити й організація відвідин студентами місцевих визначних місць, музеїв, церков,
пластунських таборів тощо, ознайомленнѐ із оселѐми, родинним побутом, місцѐми праці українців.
Було б добре, ѐкби українські підприюмці в США брали на роботу студентів з України за давньоя
нашоя традиціюя «Свій до свого по свою». З моюї ініціативи вивченнѐм можливості розгортаннѐ такого
проекту зайнѐласѐ яристка пані Марта Ліщинецька з Клівленда. Можливо, в США існуять об’юднаннѐ
українських бізнесменів чи окремі підприюмці, ѐкі володіять закладами у сфері обслуговуваннѐ і ѐкі
хотіли б працевлаштовувати студентів з України у вакаційний період – вам, ѐк кажуть, і прапор у руки!
Реалізаціѐ цього проекту зіграла б значну консолідаційну роль длѐ всіюї української нації, сприѐла б
глибшому пізнання студентами американських реалій і, сподіваясь, кращій оплаті їхньої праці.
Бо ѐкщо говорити відверто, то мінімальна платнѐ в 7-8 доларів за годину, ѐку в переважній
більшості отримуять українські студенти в США, дозволѐю їм, працяячи 3 місѐці по 8 годин в день,
лише відшкодувати кошти, витрачені на приїзд до Америки та на сувеніри. Про подорож країноя чи
про ѐкісь заощадженнѐ й мови немаю. Щоб заробити трохи більше, треба набрати овертаймі в,
парттаймів, відмовитисѐ від відпочинку у вихідні, уподібняячись до колишніх невільників на
плантаціѐх Техасу чи Алабами.
Ю надіѐ, що українські бізнесмени в Америці, добре розуміячи умови життѐ й потреби майбутньої
еліти української нації, краще оплачували б їхня праця, даячи змогу їм щось відкладати длѐ формуваннѐ власного початкового капіталу. Безцінним міг би бути длѐ студентів і досвід організації та веденнѐ
бізнесу українськими підприюмцѐми в Америці, ѐкий вони пізніше застосовуватимуть на Батьківщині.
Уѐвімо собі на хвилину, що кожного року до США приїжджали б працявати на вакаціѐх 10-15
тисѐч українських студентів, ѐкі б потраплѐли там на добре оплачувану роботу та в обійми українських
організацій і підприюмців! аке масове юднаннѐ українців, розділених океаном! акий потужний імпульс
консолідації й розвитку нації!
Щоб це організувати, треба багато попрацявати і в Україні, і за рубежем. Представництву
програми «Work and Travel» в Україні слід подбати, перш за все, про покращеннѐ реклами своюї
діѐльності. Кожен студент та його батьки повинні знати про можливості, ѐкі надаю цѐ програма. На мій
поглѐд, невиправдано високими ю організаційні кошти, ѐкі сплачуятьсѐ студентами. У середньому
поїздка до США обходитьсѐ одному студентові 2500 доларів, з ѐких лише 700-800 доларів він платить за
квиток у два кінці та 100 доларів за американську візу. Решту – близько 2000 доларів становить дохід
керівництва програми та посередників.
Було б добре, ѐкби представництво програми «Work and Travel» в Україні добровільно, з
патріотичних міркувань, обмежили власні прибутки. Проте, надії на це мало. Тож ю ще один шлѐх:
організувати українсько-американську фірму аналогічного спрѐмуваннѐ, ѐка склала б конкуренція
іншим і цілеспрѐмовано відправлѐла б студентів з України до українських бізнесменів в Америці
відповідно до гасла «Свій до свого по свою».
Спільними зусиллѐми в Америці і в Україні слід шукати спонсорів длѐ кредитуваннѐ поїздок до
США студентів із малозабезпечених родин. Тим самим ми надали б рівні можливості пізнати західний
світ, незалежно від матеріальних статків родин студентів. Старанно працяячи в США, кожен студент
протѐгом вакацій здатний заробити кошти длѐ поверненнѐ кредиту та ще й заробить на наступну
поїздку. Так що ризики кредиторів тут ю мінімальними.
Особливо активноя робота з організації поїздок до США повинна вестись на Сході й Півдні
України. Чим більше студентів із цих регіонів потрапить на вакації до США, тим більше ми матимемо
прихильників прозахідного курсу України щодо вступу до НАТО і ЮС. А велетенська патріотична працѐ
американських українців, ѐкі й за океаном плекаять рідну мову й культуру, викличе в них глибоку
повагу до стійкості і креативності української нації.
Підсумовуячи сказане, зазначу, що одніюя з найважливіших завдань провідників і всіх патріотів
українського народу ю створеннѐ міцної, консолідованої нації, здатної посісти гідне місце серед інших
народів світу. Цьому повинні сприѐти різні заходи, ініціативи, кампанії, що їх проводѐть урѐд, бізнесові
кола, громадськість. Одним із таких засобів консолідації української нації ю регулѐрні відвідини США,
інших західних країн студентами українських вишів – майбутньої національної еліти.
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Наталіѐ ГУМНИЦЬКА
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя
Національного університету «Львівська політехніка»

ГЛОБАЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПРОСТІР – СЬОГОДЕННЯ Й ІСТОРИЧНА ПЕРСПЕКТИВА
Глобальний український простір (ГУП) – сьогодні великоя міроя це географічне понѐттѐ, що
характеризую розселеннѐ українців на усіх континентах світу, а центром його ю незалежна держава
Україна [1].
За різними статистичними даними кількість українців поза межами України налічую 15 – 20 млн.,
що відповідаю приблизно 30-40 % населеннѐ нашої держави. Ці цифри свідчать про важливість
глобального українського простору длѐ утвердженнѐ української держави у світовому співтоваристві, у
збереженні національної ідентичності та культури в умовах глобалізації і жорсткої конкуренції
національних держав за право існуваннѐ на світовій мапі.
Предмет дослідження ГУП – визначеннѐ факторів трансформації глобального українського
простору з понѐттѐ географічного у понѐттѐ економічне, політичне, соціальне, культурне; впливу їх на
входженнѐ України у ювропейське співтовариство демократичних, високотехнологічних країн з
одночасним збереженнѐм національної самобутності; утвореннѐ юдиного українського організму у
світовому просторі з усіма ознаками модерного державного утвореннѐ ХХІ сторіччѐ.
Основні постулати формування глобального українського простору
1. Національні діаспори ю об’юктивноя реальністя сучасного цивілізаційного розвитку.
2. Національні діаспори ю інтегральноя частиноя своїх історичних держав.
3. Національні діаспори ю потужним інтелектуальним, економічним, політичним, культурним
ресурсом реалізації інтересів своїх етнічних держав у світових конкурентних процесах.
4. Формуваннѐ глобального українського простору – стратегічне завданнѐ зовнішньої політики
України.
5. Глобальний український простір – могутній об’юднавчий чинник усього українства ѐк у
середині держави Україна, так і поза її межами.
6. Глобальний український простір формуютьсѐ на засадах безпеки і розвитку.
До історії формування глобального українського простору
Формувавсѐ ГУП понад століттѐ і виразно позначивсѐ у часі чотирма хвилѐми масової еміграції
українців: перша – кінець XIX – початок XX століттѐ; друга – період між двома світовими війнами; третѐ –
повоюнний період; четверта – 90-ті роки XX і початок XXI століттѐ.
Кожна хвилѐ еміграції мала свої причини (історичні, економічні, політичні, соціальні), особливості,
схожості та відмінності. Перша хвилѐ еміграції отримала назву «заробітчанської» через економічні
передумови і створила так звану «західну діаспору» переважно у таких країнах ѐк Аргентина, Бразиліѐ, США,
Канада. Друга хвилѐ – це «політична еміграціѐ», що утвориласѐ основноя міроя з української політичної й
наукової інтелігенції внаслідок поразки визвольних змагань (1917-1923) за незалежну Українську Державу.
Вона поповнила рѐди «західної діаспори» переважно за рахунок поселеннѐ у країнах Ювропи – ЧехоСловаччини, Німеччини, Австрії, Польщі, Угорщини, Румунії. Третѐ хвилѐ еміграції – це частково рееміграціѐ
українців у Франція, США, Канаду, Австралія та ін. Четверта хвилѐ причетна до створеннѐ так званої «східної
діаспори», ѐка утвориласѐ внаслідок розпаду Радѐнського Соязу і міститьсѐ насамперед у Російській
Федерації, Білорусії, Казахстані, країнах Прибалтики. Незважаячи на те, що кожна хвилѐ отримала своя
характерну назву, у чистому виглѐді жодна з них не існую, а практично ю змішаноя. Особливістя четвертої
хвилі ю наѐвність новітньої «трудової еміграції», ѐка масово триваю до країн Греції, Іспанії, Португалії, Італії і
сьогодні. Важливоя обставиноя четвертої хвилі еміграції ю те, що вона відбуваласѐ і відбуваютьсѐ в умовах
існуваннѐ уже незалежної Української держави, що безперечно маю позитивний вплив на умови інтеграції у
чужоземне середовище наших громадѐн.
Не така масова українська присутність зафіксована у країнах Азії, Близького Сходу, Африканського
континенту.
Фактори впливу глобального українського простору на входження України у світове
співтовариство і збереження національної ідентичності
Українська діаспора впродовж понад столітньої історії існуваннѐ намагаласѐ зберегти своя мову,
культуру, традиції. Особливих успіхів у цьому плані досѐгла міжвоюнна і повоюнна діаспора, ѐка в умовах
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бездержавності жертовно і наполегливо працявала над розбудовоя усіх державних структур за
межами України: політичних, освітѐнських, наукових, культурних, релігійних, спортивних. ак один із
прикладів можна навести праця Українського урѐду в екзилі під проводом Миколи Плав’яка,
заснуваннѐ Українського наукового інституту при Гарвардському університеті стараннѐми професора
Омелѐна Пріцака, діѐльність Центру українознавчих студій в Іллінойсі під керівництвом професора
Дмитра Штогрина і багато, багато інших поважних інституцій, серед ѐких особливе місце займаю подвиг
перед Україноя групи укладачів Енциклопедії Українознавства [2] під проводом Володимира
Кубійовича (13 томів) та доробок низки університетів і наукових інститутів Праги, Варшави, Віднѐ,
Мянхена та ін. [3]. Створено чимало громадських організацій міжнародного статусу, котрі плідно
працяять на утвердженнѐ української справи на усіх рівнѐх – державних, міждержавних, міжнародних.
Серед них: Міжнародна Асоціаціѐ Україністів (МАУ), Українське історичне товариство (УІТ), Світовий
Конгрес Україністів, (СКУ), Світова Федераціѐ Українських Жіночих Організацій (СФУЖО), Міжнародна
молодіжна організаціѐ «Пласт». Досить згадати, що понад 200 українських організацій Америки і
Канади домоглисѐ знѐттѐ дискримінаційної щодо України поправки «Веніка-Джексона» і визнаннѐ
Конгресом США Голодомору в Україні 1932- 1933 рр.
Перші три хвилі української еміграції практично виконали своя історичну місія – підготували
підґрунтѐ длѐ створеннѐ незалежної України, залишили потужний доробок в ділѐнці української науки,
освіти, культури, ѐкий увійшов у скарбниця не лише українську, а й загальнолядську. Цілком
обґрунтовано можна стверджувати, що основна роль попередніх трьох хвиль еміграції полягає у
збереженні тяглості української держави з усіма її основними структурами. Завдання сучасної
відродженої України – сповна скористатися цим потужним інтелектуальним спадком у різних
галузях державотворення, який залишили нам тисячі наших патріотів – емігрантів.
Сьогоднішнѐ еміграціѐ, що значноя міроя поповнила глобальний український простір, перебуваю
у зовсім інших історичних умовах: в умовах незалежної України. Тому перед ГУП у сучасних історичних
реаліѐх стоѐть інші завданнѐ. Зокрема сприѐннѐ:
– утвердження позитивного образу України у світі;
– інтеграції України у світове співтовариство демократичних високотехнологічних країн
шлѐхом входженнѐ її у ювропейські та світові структури (ЮС, СОТ, НАТО та ін.);
– збереження національної ідентичності, культури, духовності, традицій;
– утвердження національної гідності у світі через формуваннѐ та утвердженнѐ внутрішньої і
зовнішньої національної політики України в усіх її проѐвах.
Длѐ виконаннѐ цих завдань ГУП із географічного понѐттѐ маю трансформуватисѐ у простір
політичний, економічний, соціальний, культурний. Тобто українська діаспора на усьому просторі маю
використати усі ці фактори – політичний, економічний, соціальний, культурний – ѐк потужні інструменти
впливу длѐ досѐгненнѐ Україноя ювропейських і міжнародних стандартів життѐ, дотриманнѐ прав та
свобод лядини і входженнѐ її у світове співтовариство ѐк рівної серед рівних.
Історична перспектива глобального українського простору
Длѐ виконаннѐ зазначених завдань на часі проблеми структуризації ГУП у відповідні дієві політичні,
економічні, соціальні, культурні, освітні, наукові, мас-медійні та інші необхідні організації і налагодженнѐ
координації їх співпраці в межах ГУП, України і міжнародних організацій. Лише при синхронній взаюмодії
українських громад на усьому глобальному українському просторі, грамотне використаннѐ означених
факторів впливу дозволить досѐгнути стратегічної мети – інтегрувати Україну у коло розвинутих
демократичних країн світу. Тобто забезпечити ця стратегія покликаний ГУП із професійно вибудуваноя
інституційноя структуроя в усіх сферах життѐ, що відповідаю трансформаційним процесам сучасності.
Взаюмодіѐ між відповідними інституціѐми маю відбуватисѐ на міжнаціональному,
міжрегіональному, міждержавному, міжнародному рівнѐх.
У процесі входженнѐ України у світове співтовариство важливим ю зберегти своя національну
ідентичність, духовну й культурну спадщину. Визначальними факторами збереженнѐ національної
самобутності, тожсамості ю: ментальність, лябов до рідної землі, пошана до національних і родинних
традицій, освітѐнські та релігійні засади. До них долучаютьсѐ об’юктивний (хоча і на перший поглѐд
парадоксальний) факт, що процеси глобалізації і національної самоідентифікації відбуваятьсѐ
паралельно і підсиляять одне одного.
Отже, перед Українськоя державоя сьогодні стоѐть нагальні завданнѐ: розв’ѐзаннѐ соціально-
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правового забезпеченнѐ трудових емігрантів із врахуваннѐм досвіду передових країн світу; пошук форм і
шлѐхів співпраці на міжрегіональному, міждержавному, міжорганізаційному рівнѐх длѐ забезпеченнѐ
інтеграції українських емігрантів у чужоземне середовище, створеннѐ українських етнічних громад,
збереженнѐ національної ідентичності та, головне, створеннѐ позитивного образу України у світі; створеннѐ
соціально-економічних умов длѐ поверненнѐ кваліфікованих спеціалістів на Батьківщину і зменшеннѐ
відтоку інтелектуальної верстви населеннѐ. Важлива роль у розв’ѐзанні усіх цих завдань належить засобам
масової інформації України і країн проживаннѐ зарубіжних українців і, звичайно, безпосередньому впливу
української церкви на самоорганізація, самоусвідомленнѐ, самоідентифікація сучасної української еміграції
та збереженнѐ національних і духовно-культурних традицій.
Головне завданнѐ українців зарубіжжѐ – формуваннѐ потужних українських громад, входженнѐ їх у
місцеві, регіональні, державні органи країн-перебуваннѐ з метоя лобіяваннѐ своїх національних інтересів і
свобод, і, великоя міроя, лобіяваннѐ інтересів Української України. Особлива роль длѐ цього відводитьсѐ
створення широкої мережі мас-медійних структур на усьому глобальному українському просторі.
Висновки
1. Глобальний український простір в умовах незалежної України відіграю надзвичайно важливу
роль провідника українських інтересів у країнах світу. Головні фактори впливу: економічні,
політичні, соціальні, культурні, наукові, освітні, релігійні, мас-медійні.
2. Глобальний український простір – це реальна історична перспектива длѐ входженнѐ України у
ювропейське і світове співтовариство. Длѐ її реалізації маю відбутисѐ чітка структуризаціѐ ГУП у
відповідності до зазначених основних факторів впливу і забезпеченнѐ взаюмодії та координації
утворених структур на міжнаціональному, міждержавному, міжнародному рівнѐх.
3. Структурований глобальний український простір ю гарантом збереженнѐ національної
ідентичності українців, їх самобутності і гідності. Головні передумови самозбереженнѐ:
ментальність, лябов до рідної землі, мови, пошана до родинних, народних, культурних і
релігійних традицій, освіта, історична пам'ѐть, національна і лядська гідність.
4. Формуваннѐ глобального українського простору – одне з першочергових стратегічних завдань
внутрішньої і зовнішньої політики Української держави в жорстких умовах глобалізації.
5. Структурований глобальний український простір в перспективі – це національне утвореннѐ з
усіма ознаками державного організму.
Перспектива ГУП – утвореннѐ юдиного українського організму у світовому просторі з усіма
ознаками модерного державного утвореннѐ ХХІ сторіччѐ.

ЛІТЕРАТУРА
1.
2.
3.

Шаблій О. Україна. Лядність //Г. Де Блій, Пітер Муллер, О. Шаблій. Географіѐ. Світи, Регіони,
Концепти. – Київ, 2004. – С. 171-172.
Жуковський А. Нарис історії Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Ювропі. – Львів-Париж, 2000.
С. 58-61.
Наріжний С. Українська еміграціѐ. Культурна працѐ української еміграції між двома світовими
війнами. Частина перша. Друге виданнѐ. – Львів – Кент – Острог, 2008. – С.9-17.

Ярослава-Орисѐ КОЛОТИЛО
Заступник Голови Соязу Українців Румунії,
радник в Міністерстві Культури і Культів длѐ української меншини

СТАН РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ УКРАЇНЦІВ РУМУНІЇ В ПЕРІОД
ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНОГО ВІДРОДЖЕННЯ ТА ЗРОСТАННЯ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Життѐ української громади Румунії післѐ грудневих подій 1989-го року позначилось позитивними
змінами. Проте в останній час поѐвлѐятьсѐ додаткові труднощі і проблеми. Передумови культурного
життѐ українців Румунії маять свої особливості. Насамперед – це специфічні історико-географічні умови
та наслідки знесеної «золотої епохи» диктатури Чаушеску.
Українці Румунії живуть компактним поселеннѐм у чотирьох регіонах, що налічуять понад 100 сіл.
А саме: в Південній Буковині, в Мараморощині (на межі із Закарпаттѐм), у Банаті (на південному заході
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Румунії) та у північній Добруджі (в Дельті Дуная). Кожний регіон маю своя історія, а в залежності від
навколишнього середовища, їх походженнѐ та умов життѐ – специфічні звичаї, ношу, говори тощо.
Українці Мараморощини та Буковини належать до автохтонного населеннѐ Південного заходу
етнічних кордонів України, про що зазначено в книзі Володимира Сергійчука «Етнічні межі і державний
кордон України» – «наші предки, що мешкали на території Бесарабії, Буковини, Закарпаттѐ, входили до
складу Київської Русі»1).Українці цих країв жили, безперечно, споконвіку на своїй землі і тому вони деколи
не згідні називати себе діаспороя, оскільки не відчували себе «розпорошеними» чи кудись розселеними.
Українці, ѐкі прибули до Північної Добруджі наприкінці ХУІІІ-го століттѐ, післѐ зруйнуваннѐ
Запорізької Січі (1775 року) та українці Банату, ѐкі прибули сяди із Закарпаттѐ понад 100 років тому,
живуть тут уже кілька поколінь і не вважаять себе переселенцѐми. Діаспороя називаять себе тільки ті
українці Банату, ѐкі тому 40 років переселилисѐ сяди із Мараморешу (ѐкраз у цей період вони
відзначаять урочисто ця річниця) або ті, ѐкі живуть малочисельними групами у великих містах Румунії,
куди належить і українська діаспора міста Бухарест.
Не дивлѐчись на те, що Румуніѐ вже стала членом Ювропейського Соязу, третьої чи четвертої
хвилі еміграції українців з України до Румунії не спостерігаютьсѐ, оскільки вона ще не змогла привабити
до себе громадѐн України порівнѐно з іншими, більш розвинутими країнами Ювропи, де українці
творѐть «четверту хвиля», що не пошкодило би й українцѐм Румунії, до ѐких би добавились нові,
свідоміші українці.
Чернівецький історик Ярій Макар в «Історії України від найдавніших часів до наших днів»
відносить українців Румунії до Західної діаспори, маячи на увазі, певна річ, географічне розташуваннѐ
Румунії на заході від України, ѐк і українців, ѐкі проживаять у країнах колишньої «світової системи
соціалізму» – Польщі, Чехословаччини та Ягославії [2]. Натомість, шлѐхи розвитку культури й освіти
українців та їх спілкуваннѐ із прадідівськоя Україноя у всіх цих країнах, хоч і належали до тої самої
системи, дуже сильно відрізнѐлисѐ. Ні одна з них не зазнала, слава Богу, тої винищувальної диктатури,
ѐку пережила із 1965-го року чаушестська Румуніѐ та її національні меншини, а більше всіх – українська
меншина, ѐка не мала зовсім ніѐкого захисту, не маячи своюї батьківщини – України. Взагалі, понѐттѐ
«західнѐ діаспора» або «західнѐки» в народі сприймаютьсѐ, ѐк «багаті західнѐки», ѐкими українці
Румунії, на жаль, ніколи не були.
За вся історія перебуваннѐ на цих землѐх, найбільшого розвоя відчули українці післѐ ІІ-ої
Світової війни, а саме з 1948-го року, коли Румуніѐ провела реформу освіти і дала право всім
національним меншинам, в тому числі й українцѐм, відкривати свої школи, ліцеї і вивчати всі предмети
рідноя мовоя. Цей період був пов’ѐзаний, правдоподібно, і з «хрущовськоя відлигоя», ѐка
відбувалась у той період по території Радѐнської України. В цьому контексті українці Румунії змогли
відкрити українські школи в селах і ліцеї в деѐких містах: в Сігеті (Марамореш), в Сереті та Сучаві
(Буковина), в Тульчі (Добруджа). У той час при Бухарестському філологічному факультеті була вперше
зорганізована секціѐ Української мови і літератури, ѐка і до сих пір готую викладачів-спеціалістів.
В українських селах тоді з ентузіазмом розвивавсѐ культурний рух. Вперше були організовані
художні самодіѐльні колективи пісні і танця, народного театру, часто отримуячи підтримку спеціалістів
із України. У будинках культури проходили концерти, лунали українські пісні, стверджувалась
українська свідомість.
Видавнича діѐльність зазнала також певного розвоя. У світ вийшла в 1949-му році українська газета
«Новий вік», а в 50-ті роки деѐкий час виходив двомісѐчник «Культурний порадник», ѐкого продовжив потім
журнал «Обрії», що виходив раз на рік. Видавництво «Критеріон» видавало літературу длѐ національних
меншин, у тому числі твори українських письменників, число ѐких зростало з кожним роком. Вони були
членами Спілки Письменників Румунії, а деѐкі з них і Спілки Письменників України. Педагогічне видавництво
Румунії випускало підручники українськоя мовоя длѐ всіх навчальних закладів.
Та, на жаль,»не довго сонце гріло» на наших землѐків. Коли до влади прийшов Ніколаю Чаушеску,
всі здобуті права українців, ѐк і інших національностей Румунії, були крок-за-кроком відібрані.
Українські школи та ліцеї перетворились тільки на румунські (юдиний український клас ѐкось «доживав»
у Сігетському румунському ліцеї «Драгош Води» до 1989-го року), а українська мова, ѐк предмет,
викладалась тільки у деѐких селах, і то маячи необов’ѐзковий факультативний режим. На сцену
українська піснѐ майже не пробивалась, хіба інколи на Національних фестивалѐх «Оспівуваннѐ Румунії»,
що, по суті, означало «оспівуваннѐ особи диктатора Чаушеску». Українська література із багатьох
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бібліотек наших сіл і міст була спалена (неймовірно, але факт!), а народні костями і специфічні
українські інструменти – знищені. Українське Богослужіннѐ в певних регіонах, ѐк Добруджа і Буковина,
перестало існувати.
Жодних офіційних контактів під час диктатури Чаушеску українці Румунії з Україноя не мали
права тримати. Діти не могли навчатисѐ в Україні. Довгождана Груднева револяціѐ 1989-го року
врѐтувала українців Румунії від повної асимілѐції. А коли через короткий час Україна стала незалежноя,
то українцѐм зовсім «усміхнуласѐ долѐ».
Сприѐтливі зміни в суспільстві Румунії післѐ 1989-го року дали можливості українцѐм Румунії
зорганізуватись у Сояз Українців Румунії, метоя ѐкого було забезпеченнѐ прав українців у всіх сферах
суспільства: культурі, освіті, релігії тощо. Українці отримали право, ѐк і інші визнані національні
меншини, на депутата в Парламенті Румунії. Так само, українська меншина отримала своїх
представників: у Міністерстві освіти, у Міністерстві культури, в Румунській телевізії, а також свѐщениківвікаріїв Православної та Греко-католицької церков. Українці почали «підніматисѐ із руїн», відроджувати
духовність і призабуті українські традиції.
З перших початків постреволяційного відродженнѐ Міністерство культури Румунії було те, ѐке
почало допомагати фінансово всім нацменшинам зорганізувати культурно-духовні заходи, а через 4
роки і Міжетнічний департамент, що дію при Румунському Урѐді, почав виділѐти кошти длѐ різних
потреб українців. Українська громада використала ці можливості в сфері культури і почала
організовувати національні фольклорні фестивалі – спочатку в Марамореші (в селі Рускова), а потім у
Банаті (в с. Копачели). Коли в 1992-му році мені пощастило представлѐти інтереси культури українців у
цьому Міністерстві і Україна-Мати отримала право на державність, перспективи українців у їх
відродженні стали набагато ширшими, маячи нагоду наладнати з Україноя спільні мостки співпраці і
пізнати її багате культурне надбаннѐ.
Перші кроки співпраці з Україноя нам вдалосѐ прокласти із найближчими чернівецькими і
закарпатськими сусідами, а потім із Товариством «Україна – Світ» із Киюва, ѐкі не раз простѐгали нам
своя дружня руку. Зараз започатковані й інші контакти між українцѐми Румунії та українцѐми:
Одещини, Івано-Франківщини, Львівщини тощо. У цих містах України деколи вчатьсѐ і виховуятьсѐ
молоді студенти – наша надіѐ на добре продовженнѐ. Були проведені братаннѐ між румунськими
містами, де живуть українці, і містами України, ѐкі допомагаять ще ближчому спілкування.
Міністерство закордонних справ стараютьсѐ в останній період підтримувати добрі зв’ѐзки з українцѐми
Румунії і допомагати їм.
У галузі культури українці продовжили організовувати національні фольклорні українські
фестивалі – в Добруджі, в Буковині та ініціявати інші заходи, що стали традиційними, ѐк наприклад:
«Фестиваль українських колѐдок» в м.Сігеті (Марамореш), фольклорний фестиваль Буковини
«Співжиттѐ», «Дні Шевченка», ѐкі проводѐтьсѐ уже 15 років. Так само, в останні роки стало вже
традиціюя організовувати фестиваль-конкурс української поезії у селі Вишнѐ Рівна та фестиваль
«Українська осінь» в селі Ремети, що на Мараморощині, ѐкі збираять багато культурно-освітніх сил і
сприѐять відродження своюрідних українських культурних традицій.
Одніюя із значимих подій українців Румунії – це «Дні української культури», ѐкі проходѐть по черзі
у всіх тих регіонах, де компактно живе українське населеннѐ і виѐвлѐю, при таких нагодах, свої духовні і
матеріальні надбаннѐ, часто пов’ѐзуячи їх із українським Богослужіннѐм, ѐк складовоя частиноя нашої
прадідівської духовної традиції.
За цей період вдалосѐ українцѐм Румунії у співпраці з Україноя і з підтримкоя румунських
властей встановити пам’ѐтники в честь і пам’ѐть своїм попередникам: Задунайським козакам в с. Вишні
Дунавці Тульчанського повіту, генія українського народу Тарасу Шевченку – в Бухаресті і в с. Негостина
Сучавського повіту і пам’ѐтник гетьману Мазепі у місті його похованнѐ в Галаці.
У часи комуністичної радѐнської України та диктаторської Румунії ніхто з українських науковців не
мав змоги ступити на румунську земля і досліджувати український етнос. Минуло майже 100 років з
того часу, ѐк один з останніх українських дослідників, науковець антрополог Хведір Вовк, побував у
нащадків задунайських козаків в Добруджі і вивчав їх специфіку. Тому дуже відрадливо, що в останні
роки під егідоя Міністерства культури Румунії і Соязу Українців Румунії розпочалось науковоетнографічне дослідженнѐ українців у деѐких регіонах Румунії (шкода тільки, що не по всіх краѐх, щоб
змогли, нарешті, видати довгождану, добре обгрунтовану книгу на тему «Українці в Румунії»). Науковці
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з Ужгородського Університету разом із Музеюм з Сату-Маре спеціальним зусиллѐм нашого науковцѐ
координатора проюкту Ляби Горват, почавши з 2001-го року, проводѐть дослідженнѐ українців північнозахідної частини Румунії (повітів Сату-Маре і Марамореш), а вчені з Одеського історичного факультету
провели двоетапне дослідженнѐ в селах північної Добруджі. Результати цього добружського
дослідженнѐ вже описані в книзі В’ѐчеслава Кушніра «Українці за Дунаюм». Цѐ книга в Румунії ю
двомовноя, і ціюї весни з нагоди свѐта «По слідах запорізьких козаків» пройшла її презентаціѐ в Тульчі,.
Щодо українського шкільництва, то можна твердити про деѐкі позитивні, хоча і надто малі,
зрушеннѐ. У 1997-му році був відкритий відновлений Український ліцей ім. Тараса Шевченка в м. Сігет.
Були відкриті також українські секції при Педагогічному ліцеї і при філологічному факультеті
університету м.Сучава (Буковина). Філологічний факультет Клужського університету надав також
можливість вивчати українську мову. Маять нагоду наші діти їхати навчатись в Україну. Українська мова
викладаютьсѐ ѐк предмет тільки у тих школах, де таке бажаннѐ виѐвлѐять «в дусі демократії» батьки
дітей. Проте, коли закривали, нікого не питали.
Видавнича діѐльність українців Румунії почала розвиватисѐ і йти добрим руслом. Окрім газети, що
колись називаласѐ «Новий вік», а зараз «Вільне слово», видаютьсѐ також газета «Український вісник», а
румунськоя мовоя – «Куріюрул українѐн». Виходить також літературний журнал «Наш голос», а з 2006го року почав видаватисѐ журнал длѐ дітей «Дзвоник». Видаятьсѐ, одночасно, книги українськоя
мовоя і в перекладі на румунську коштами Румунського урѐду. Проте, ще не маю можливості
забезпечити дітей всіюя необхідноя літературоя українськоя мовоя. У бібліотеках ще дуже бракую
української класики і новітньої літератури.
Процес українського відродженнѐ ю важким у скрутних економічних обставинах. Тоді, коли інші
національні меншини отримуять підтримку зі сторони своїх країн-батьківщин, урѐд України досить
мало підтримую своя небагату українську діаспору. Щодо цього питаннѐ, нам вдалосѐ дещо зробити,
ідучи на прѐмі контакти і знайомства із щедрими українцѐми і певними установами з України. Так,
наприклад, нам вдалосѐ вислати обдарованих дітей переможців шкільних олімпіад з української мови і
літератури у відпочинковий табір до Одеси, марамороських українських дітей – у Закарпаттѐ, а учнів
буковинців – в Чернівецьку область. Сподіваюмось на подальшу підтримку з боку України, щоб таким
шлѐхом могли виховувати тверезе і свідоме молоде поколіннѐ, ознайомлене із батьківськоя землея і її
матеріальним і духовним надбаннѐм, тому що наша молодь ще не пізнаю України [3].
Очевидно, окрім всіх позитивних змін, ѐких не можна не відзначити, існую ще багато проблем в
українській громаді Румунії. Залишаятьсѐ нерозв’ѐзаними: проблема постачаннѐ народними
костямами, інструментами, спеціалістами в галузі культури, брак «доморощених» меценатів, щедрих
спонсорів, ѐкі ніѐк не з’ѐвлѐятьсѐ у нашій громаді, щоб допомогли піднести українську свідомість.
Але одна з найбільших перешкод нашого зростаннѐ – це все більш помітна в українському
середовищі глобалізація, що охопила, до речі, всі країни Ювропи. А українська меншина Румунії, ѐка
знаходилась уже у повному процесі асимілѐції під час комуністичної диктатури, відчула це найбільше.
Самосвідомість українського молодого поколіннѐ стала дуже низькоя. У молодіжних дискотеках,
наприклад, у молодих українців майже ніколи не почути української музики. Бажаячої молоді до участі
в українському художньому колективі, в ѐкому би вчилисѐ співати, танцявати стаю все менше. Лябов до
української мови, її вивченнѐ в школах також все зменшуютьсѐ. Проте, зростаю тѐга до інших, чужих,
неукраїнських культур. Таким чином, українські колективи, ѐкі колись гуртувалисѐ, піднімалисѐ,
визначалисѐ, в останній час починаять спадати чисельністя і ѐкістя.
Асимілѐціѐ продовжуютьсѐ великим темпом і часто виникаю запитаннѐ чи ще існуять перспективи
існуваннѐ, та ще в таких умовах, коли українська молодь, змушена шукати долі «в чужому полі», часто
уже не повертаячись у свою рідне українське середовище. А в українців, взагалі, розвинута специфічна,
так-звана, «жилка рабства», ѐка допомагаю їм легко переводитисѐ, виѐвлѐячи ѐвно притѐгу до чогось
«іншого» чи , ѐк кажуть в народі, «хоч би гірше – лиш би інше».
Українська меншина в Румунії хоч і одна із найбільших меншин, займаячи третю місце (післѐ
угорців і ромів) з-поміж 21 меншин, її число, на жаль, все більш спадаю. акщо в передостанньому
переписі населеннѐ Румунії українців було близько 67.000, то в останньому, з 2002-го року, цифра спала
до 61.091. Сояз Українців Румунії та Українська Церква у своїх підрахунках виѐвлѐю, що українців в
Румунії набагато більше, понад 200.000, але перспектив длѐ нормального зростаннѐ чи хоча б їх
збереженнѐ, припиненнѐ асимілѐції не передбачаютьсѐ. Існуять причини думати, що не все зробили
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громадські організації, щоб українська молодь почувала себе більш конфортно, із більшим довір’ѐм і
повагоя до себе.
На жаль, не всі чинники, ѐкі несуть обов’ѐзок перед українським етносом Румунії, усвідомляять
той факт, що тільки розвиваячи і збагачуячи самобутня культуру, виховуячи гідне молоде поколіннѐ,
забезпечуячи йому українське служіннѐ в церквах, організовуячи музеї, театри, ѐкісні художні ансамблі
і тримаячи постійний зв’ѐзок з Батьківщиноя своїх пращурів, зможуть продовжити українство на цій
землі, у цивілізованому, демократичному світі. А українці Румунії, із сказаного вище, хоч і виглѐдаю, що
на доброму путі, проте ще не все здійснили.
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Ярослав КОМБІЛЬ
Українська Національна Рада, м. Новий Сад, Сербіѐ

РОЛЬ КУЛЬТУРНО-МІСТЕЦЬКИХ ТА КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНIХ ТОВАРИСТВ У ЗБЕРЕЖЕННІ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ У СЕРБІЇ
а) Вступне слово
Цiюя нагодоя б хотілосѐ в найкоротшому згадати звідкілѐ українці опинилисѐ в Сербії, ѐкими
шлѐхами пройшли своя хресну дорогу, в ѐких обставинах поселявалисѐ і жили на цих просторах, ѐк,
чому і коли оформлѐлись культурно-мистецькі і культурно-просвітні Товариства, ѐка їх роль у житті
українців Сербії була, ю і буде в майбутньому, і, ѐкий статус сьогодні в значній мірі завдѐки і їхній
діѐльності, маять українці в Сербії.
Щоб доповідь приблизити і тими, ѐкі менше в курсі справ. коли мова про ця малу горсточку
ляду, тобто сербської частини української діѐспори, подам нижче основні дані про їхню переселяваннѐ,
переважно з Галичини, перше до Боснії, а потім і до Сербії, де сьогодні проживаю понад шість тисѐч
українців. Окремо згадая про обставини, в ѐких опинилисѐ опіслѐ переселеннѐ в Сербія, не обминаячи
ані проблему з Руснаками та їхніми хитрощами.
б) Поселювання українців в Сербії
Наприкінці ХІХ ст. Австро-Угорська монархіѐ займала велику частину Середньої Ювропи, в тому
числі і частину західних українських земель. Політика урѐду у Відні була розрахована на міграційні
процеси в рамках монархії шлѐхом створеннѐ мультиетнічних і мультиконфесійних осередкiв,
розбиваячи компактні осередки на окупованих територіѐх, щоб легше правити царовиноя. Так і
українці, переважно з Галичини, а надто менше із Закарпаттѐ, у пошуках кращої долі попали в Боснія. У
період міграції (1890 – 1914 рр.) тут поселилосѐ до 20 тисѐч наших краѐн.
Від біди тікали, в біду попали... Бо біда, ѐк тінь мандрую з лядиноя, куди б вона не подаласѐ.
Важкі випробуваннѐ випали на доля переселенців, ѐкі з українських земель опинились у Боснії. ак їм
жилосѐ у новому оточенні, у чужому края, найкраще іляструю народна піснѐ, записана Михайлом
Лѐховичем, настала на боснійських просторах:
Воліла б мнѐ моѐ мати
на світ не родити,
ніж ѐ мала зайти в Босня
та по ній блудити.
Тут і орли не літали,
бо не мали чого...
Причина надмірно важкого становища українських переселенців полѐгаю, передусім в тому, що
монархистичний урѐд відносивсѐ до них ѐк до менш вартих, просто беззахисних, бо вони, так би
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сказати, прибули нізвідки, – без власної національної держави. Їх просто реюстрували ѐк русини. Але
наші предки не здавалисѐ. Хоча не було безпосередніх стосунків з Україноя, вони не забували свою
походженнѐ, своя культуру і свої звичаї. Вже 1907 р. в с.Лішнѐ закладено першу читальня, а 1909 р. в м.
Прнѐвор відбулисѐ установчі збори «Просвіти», за зразком Львівського Товариства. Це зміцнило не
тільки досвід власної вартості українців, але і позиція між старожилами, передусім Сербами, у сенсi
національної самобутностi.
Період самоутвердженнѐ українців в Боснії відбувсѐ між двома світовими війнами. За допомогоя
свѐщеників і студентів з Галичини, за посередництвом церковних парафій і засновані громадські
організації, багато зроблено на збережені національної свідомості. На жаль, цей економiчний і
національний розмах зупинила ІІ світова війна. Під час війни українці зазнали чимало репресій від
старожилів. Тому післѐ закінченнѐ воюнного стану, покинувши все що мали (хоча то й не було велике
багатство), тікаячи від грабувань і вбивств, велика частина українців з гористої Боснії пошукала
притулок у рівнині Воюводина, в рамках тодішньої Ягославії, а сьогодні Республіки Сербії. Поселилисѐ
переважно в Бачкій (Вербас, Косанчич, Кула,..) а менша частина в Сремі (Сремська Мітровіцѐ, Земун,
Інджіѐ,..). Тут треба підкреслити, що в Боснії українці жили в більш-менш компактних осередках, а у
Воюводині розсипалисѐ на широкому просторі – сьогодні живуть у всіх 45 районiв (общин). Все це
пізніше і вплинуло на їхню загальне, в тому числі і культурне життѐ.
в) Обставини, в котрих опинилися українці в Сербії після поселення
Приїхавши в Сербія українці у повоюнній колотeчі, опинилисѐ в новому осередку, в
багатонаціональному оточені, ѐка ю Воюводина, в новому громадському і політичному устрої. Зайво і
згадувати, що були без майна, без грошей, без власних інституцій, без власної інтелігенції, без
провідників, без підтримки чи допомоги національної держави (ѐкої фактично не було)... Одним
словом, могли надіѐтисѐ тільки на Бога і – власні сили...
Щоб прибулим українцѐм тут було нелегше в добрій мірі постаралисѐ і руснаки, ѐкі тут прибули
200 років раніше. Добиваячись своїх прав і своїх інституцій, руснаки використали наївність українців,
вписуячи їх до спільної графи (щоб виповнити квоту), мовлѐв «ми браттѐ», а коли добилисѐ бажаного,
було таке: «це наше, а ви свого добивайтесь»... Маніпульовалосѐ і з тезоя, що українці свої права
можуть витворявати в рамках руснацьких інституцій.
А хто саме руснаки?
Міграційнийним процесом, ѐкий започаткований половиноя ХVІІІ ст. (1745 р.), Воюводину почали
населѐти русини з північно-східних жупаній Угорщини: Земплін, Спіш, Шариш, Берег, Мараморош,.. За
їхня мову академік НАНУ проф.др.Яліѐн Тамаш пише: «Русини в Ягославії взѐли своя бачко-сримську
мову ѐк основу за встановленнѐ стандартної, літературної мови. Фахівці констатуять що бачко-сримська
мова найбільш схожа мові Шаришу і Земпліну, або ю однакова.». Руснаки за себе кажуть:
Руснацькоя мовоя

Сербськоя мовоя

а Руснак

Ja sam Rusin

а Рускинѐ

Ja sam Rusinka

Ми Руснаци

Mi smo Rusini

Бешедуюм по руски

Govorim rusinski

З вище поданого видно, що руснаки самі себе так і називаять: Я Руснак! Але чомусь на сербській
мові вони затримали стару назву – Rusin, ѐкоя спочатку полѐки, а згодом і інші називали всіх українців
котрі жили на західноукраїнських землѐх під пануваннѐм полѐків і австроугорців, без оглѐду на діалект
чи говірку. Це часто-густо і приводить до непорозумінь ким руснаки дійсно ю! Окремо, коли серби
чуять: «Бешедуюм по руски», длѐ них це означаю: російські... Але, ѐк це пише академік Тамаш, руснаки
маять своя стандартну (кодифіковану) літературну мову, ѐка, за його словами, ю наймолодша
стандартна слов’ѐнська літературна мова. Руснаки маять своя літературу, культуру, всі інституції,
Національну раду, (ѐка на конституційнім засіданні затвердила, що за батьківщину не визнаю Україну!).
Маять свій прапор, свій гімн... Одним словом, руснаки в Сербії ю національноя меншиноя, такоя
самоя ѐк і українці, словаки, румуни,.. І їх ніѐким чином неможливо порівнявати з так званими
Русинами на Закарпатті, котрих з імперіалістично-політичних причин (з 1990 р.) наполегливо
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намагаятьсѐ штучно перетворити на окрему національність Пол Роберт Магочі, о.Димитрій Сидор,
І.Турѐницѐ, Віктор Балога і подібні свати... А порівняваннѐ неможливе, бо руснаки в Сербії, із збігом
обставин, дійсно ю окремоя національністя. Так само неможливо порівнявати мови руснаків в Сербії і
діѐлекти Буковини, Закарпаттѐ чи Галичини, ѐких вище згадані свати виголошуять русинськоя, а
гуцулів, бойків, лемків русинами. Досить сказати, що руснацької мови (руснаків Сербії) т.зв. Русини в
Україні не розуміять і навпаки.
Нас, ѐк діѐспору, турбую факт, що Український урѐд щодо русинства нічим не показав, що маю
розроблену стратегія і тактику... Вперте відстояваннѐ українського урѐду на тому, що руснаки в Сербії
(урѐд їх офіційно «хрестить» ѐк русини!?) частина української діѐспори, хоча вони цього в Національній
раді зреклисѐ, (так само думаю переважна частина руснаків), приносѐть шкоду не тільки українцѐм в
Сербії, але і загально Україні.
Становище, в котрому опинились українці у Воюводині, слід сказати, що у сімдесѐтих роках вже
минулого столiттѐ не покращaлось, а навпаки погіршилось. З прийнѐттѐм Конституції Автономного Края
Воюводинa 1974 р. українці просто були позбавлені усіх прав!! Тe, що не було визначено в Конституції ѐк
національна меншина означало, що не маять права на засновуваннѐ культурно-мистецьких товариств
(пiд державноя опікоя), на засоби масової iнформації вивченнѐ мови, службове користаннѐ мовоя, на
обраннѐ українських представників до громадсько-політичні інституцій,.. Так і настала глибока
прогалина в загальному, в тому числі і культурному житті українців Сербії. Це був період занепаду і
наполегливої, часто небезпечної, боротьби невеликого числа сміливіших осiб за поверненнѐ
скасованих, точніше сказано, ніколи не осѐгнених прав. І тільки напочатоку 90-тих рокiв почались
конкретні результати: Засновано Товариство української мови, літератури і культури Воюводини (зараз
«Просвіта»), оформлено новi культурно-просвітні і культурно-мистецькі Товариства, в ефірі з`ѐвились
українські радіопередачі, почалось факультативним навчаннѐм рідної мови і національної культури в
початкових школах, почали трансляватись передачі по телебаченні, засновано Українську Національну
раду... В певній мірі причина покращеннѐ статусу українського ляду в Сербії, окрім зміни суспільнополітичної ситуації, тут належить і в створенні незалежної української держави і налагодженнѐ
численних офіційних та неофіційних контактiв.
г) Початки культурних активностей та засновування культурно-мистецьких та
культурно-просвітних Товариств у осередках де живуть українці в Сербії
Розсіѐні, малочисленні, бідні і, переважно, недосвідчені українці не були в змозі відразу
згуртуватисѐ тут в Сербії та зробити серйозніші кроки у плеканні своюї культури. Але українська
національна свідомість, ѐка не згасала з часiв приїзду до Боснії, не могла дрімати надовго. Невдовзі,
вже напочатку п’ѐтдесѐтих років стали відчутнi перші рухи.
Перші започаткували культурне самоорганізуваннѐ українці у мiстi Вербас. Спочатку молодь
сходиласѐ по хатах, а згодом вклячилисѐ в культурно-мистецьке товариство іменi Сергiѐ Пушкіна, в
котрому свої культурні скарби зберігали і Руснаки. Завдѐки досвіду і невтомній праці режисера Петра
Різнича – Дѐді, українці у Вербасі вже 1952 р. започаткували аматорську театральну діѐльність і
протѐгом десѐть років, влаштували кілька п’юс українських письменників.
У шістдесѐтих роках, більш-менш у всіх осередках, де жила більша кількість українців, культурні
потреби реалізувалисѐ через міські Будинки культури. Щоправда, це переважно зводилосѐ на пісні і танці, а
частково і драматичну діѐльність і не могло цілковито задовiльнити загальні культурні потреби українців в
Сербії. Труднощів було чимало, починаячи від браку фінансових засобів, через брак приміщеннѐ длѐ
репетицій і виступів, до браку фахових або хоча осіб з досвідом в такій роботі. Неприхильність урѐдовців, від
котрих залежало ставленнѐ до вирішеннѐ цих питань, виникала передовсім тому, що українці переважно не
хотіли реюструватисѐ до комуністичної партії, а без того було неможливо добитисѐ буд-ѐкої посади. А без
своїх лядей на посадах, ѐкі б боролисѐ за осѐгненнѐ національних інтересiв, тим, хто опинѐвсѐ по куточках
соціального та економічного життѐ суспiльства, тільки крихiтки і залишалисѐ. Урѐд сам по собi не відчував
потребу займатисѐ вирішувати будь чиїх проблем. Це були часи, коли із-за політичних обставин фактично не
були можливe пiднѐттѐ дружніх та ділових контактiв між Радѐнськоя Україноя і українцѐми Сербії на
національній основі. Тому в місцевостѐх, в котрих жили українці, клопотавсѐ кожний по свойому. Згодом,
залежно від місцевих умов і власних сил, започатковано оформленнѐ Товариств, котрі мали завданнѐ
грунтовнiше вирішувати численні накопичені культурницькi потреби.
1971 р. засновано культурно-мистецьке товариство ім. Івана Сеняка в Кулі, де живе найбільше
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число українців в Сербії (приблизно 1500 осіб українського походженнѐ за переписом 2002 року), з
метоя згуртуваннѐ громадѐн і розвиваннѐ усіх форм креативної культурно-мистецької творчості.
1979 р. в Сремській Мітровиці (приблизно 600 осіб українського походженнѐ), в рамках Культурного
центру, засновано фольклорний ансамбль «Коломийка», котрий 2003 р. став Товариством плеканнѐ
української культури «Коломийка», поширивши своя діѐльність на всі види культурницьких потреб.
1990 р. у Вербасі (приблизно 1000 осіб українського походженнѐ), спільно із Руснаками засновано
культурно-просвітне товариство «Карпати» з метоя зберігати та розвивати українську і руснацьку
культури, звичаї та мови. Слід згадати, що це Товариство, з допомогоя урѐду України, урѐду Сербії,
місцевого урѐду, української діѐспори з Німеччини та грішми і невтомноя працея членів Товариства,
збудувало власний будинок і гарний зал длѐ виступів аматорів всіх гуртків.
2001 р. в Новому Саді (приблизно 500 осіб українського походженнѐ) засновано українське
культурно-мистецьке товариство «Кобзар», з метоя згуртуваннѐ розсіѐних українців міста і околиці.
2005.р. в Інджії (неповних 500 осіб українського походженнѐ) засновано наймолодше Культурномистецьке Товариство «Калина» з метоя збереженнѐ національної свідомості і національної самобутностi.
д) Важливість існування КМ і КП Товариств у збереженні національної ідентичності
українців в Сербії
Довгий період післѐ переселеннѐ в Сербія українцѐм церква була одиноким притулком та місцем
зустрічей і спілкувань. Все ж таки, без оглѐду на розуміннѐ свѐщеників та їхньої охоти допомагати скільки
можливо, церква сама собоя обмежена, передусім власним статусом на задоволеннѐ духовних потреб
парохіѐн, так що залишалосѐ чимало нездiйснених культурних, а окремо освітніх потреб. Щоб вирішити ця
проблему, по всіх місцевостѐх, де жило більше число українців намагалисѐ оформити Товариства культури.
На жаль, через брак фахових осіб, але і хитрощів урѐду, ѐкий кривим оком дививсѐ на такі Товариства і
робив все можливе, щоб звернути воду до свого млина, оформити Товариство успіли тільки українці в Кулі
(1971 р.) і, частинно, в Сримській Мітровиці (1979 р.). Аж з 1990 р. почали здійснявати свої мрії і по інших
місцевостѐх. Саме з цього періоду починаютьсѐ відродженнѐ української національної свідомости, а в
результаті цього і значно більше вкляченнѐ наших краѐн до роботи Товариств, чи по гуртках, чи ставши
членами керівництва. Тут знаходили притулок, місце згуртованнѐ, співали, танцявали, декламували, грали
ролі, розмовлѐли, балявали,.. Просто, Товариства сприймали, ѐк свій другий дім.
Керівництва Товариств намагалисѐ коло себе згуртовувати ѐкомога більше число українців, але і
не українців, окремо молодих. Багатогранна і різноманітна програма гурткiв була спрѐмована так, щоб
між українцѐми утверджувати національну свідомість, а між співгромадѐнами поширявати iнформацiя
прo багатство і вартість української культури. Ці цiлі реалiзовано не тільки в рамках Товариств, але і
завдѐки численними публiчними виступами на концертах, фестивалѐх, оглѐдах, гастролѐх по різних
місцевостѐх Сербії, а також інших країнах Европи: Україні, Словаччині, Польщі, Румунії, Хорватії та Боснії
і Герцеговині. Ще одним своюрідним поштовхом длѐ вкляченнѐ українців до роботи Товариств і
створеннѐ відчуттѐ гордості свого походженнѐ були гостяваннѐ численних ансамблів танцяристів і
співаків з України, що у бiльшостi i органiзували згаданi Товариства.
Багатством кожної нації між іншим ю література. На тему української літературної творчостi
проводилисѐ численні літературні вечори, українськоя, але і сербськоя мовами, де про життѐ і
творчість письменників говорили фахові особи, а вірші декламували і прозові тексти зачитували діти і
дорослі члени Товариств. Кожного року в березні усі Товариства влаштовуять Дні Тараса Шевченка.
Кілька років тому започатковано урочистості відзначеннѐ величавої творчості Івана Франка.
Неодноразово були влаштовані вечорі української патріотичної поезії. КМ і КП Товариства та Товариство
української мови, літератури і культури «Просвіта» організували чимало зустрічей з письменниками з
України. Згадаймо кількох: Богдан Стельмах, Ярій Андрухович, Алла Татаренко, Олександр Ірванець,
Володимир Цибулько,.. Таким чином українська громада та їхні співгромадѐни в Сербії знайомились з
сучасними українськими письменниками та їхньоя творчiстя.
До часу вирішеннѐ статусу вивчаннѐ рідної мови з елементами національної культури в
початкових школах Товариства в рамках своїх можливостей, через різні форми роботи старалисѐ
подбати про національні потреби у сферi освiти. Так, наприклад, у Вербасі КПТ «Карпати» за власнi
кошти організувало літні школи, де діти слухали лекції з мови, літератури, історії, географії,..
На цьому місці не можна не згадати співпраця Товариств з Посольством України в Білгороді.
Ставленнѐ посольства до діѐльності та їхнѐ допомога в роботі, окрема пiдтримка присутності на усiх

193

Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

програмах, ѐкі Товариства запроваджували, а так само їхні контакти з міськими урѐдовцѐми, значно
допомогло зміцнення загального статусу Товариств та українців у своїх осередках, ѐк між
співгромадѐнами, так і стосовно міських само врѐдувань, так що статус українців у Сербії сьогодні ю
кращим, аніж будь-коли до тепер.
е) Резюме
На підставі вище згаданого можна переконатись, що культурно-мистецькі і культурно-просвітні
Товариства українців в Сербії, поруч з товариством української мови, літератури і культури «Просвіта», ю
носіѐми збереженнѐ української національної свідомості і мостом длѐ зближеннѐ між народами і
державами.
І на кінець, маячи на увазі малочисленність українців в Сербії, виникаю запитаннѐ: скільки ще тут
триватиме українська національна свідомість? Асимілѐціѐ малочисленних національних меншин ю
природним процесом і його зупинити неможливо. В мішаних шлябах, ѐк правило, діти говорѐть мовоя
середовища, де проживаять. І так післѐ чотирьох поколінь, що без своїх шкіл, без iнституцiонального
навчаннѐ мови, без незалежної України, зберeгли мову своїх прeдків, прийшов час, коли нове п`ѐте
поколіннѐ ледь що розумію рідну мову. Це не потішаю, але немаю причини падати духом. Треба бути
реальним і прагматичним: бути українцем і гордитисѐ тим можливо і ѐкщо не знаюш мови. Саме тому,
спрѐмованнѐ діѐльності в напрѐмку збереженнѐ почуттѐ української свiдомостi між українцѐми в Сербії
ю пріоритетним завданнѐм Товариств в майбутньому.
І, ѐк підсумок, вважая, і думая, що мая право сказати, що кожен, хто свідомий свого
українського походженнѐ і лябить Україну – маю право себе називати українцем!
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ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ КУБАНЦІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
На Кубані донині лишаютьсѐ актуальноя проблема етнічної ідентичності вихідців з українського
середовища, а саме: сучасних мешканців кубанських станиць (і, набагато меншоя міроя, міст) –
нащадків запорозьких козаків (пізніше названих чорноморськими й азовськими, а відтак – кубанськими
козаками), а також «іногородніх» селѐн, вихідців з Подніпров’ѐ та Слобідської України, ѐкі в побуті досі
послуговуятьсѐ кубанським (чорноморським) діалектом української мови. Саме вони впродовж понад
двох століть визначали «українське обличчѐ» Кубані [1], цього «найбільш українського» в Росії края.
Актуальність ціюї проблеми викликана двома відмінними поглѐдами на неї з боку сучасних
російських та українських вчених, що не завжди керуятьсѐ суто науковими інтересами. З одного боку,
сучасна російська історична та філологічна наука вважаю вказане населеннѐ етнічними росіѐнами, а їх
мову – говіркоя російської мови. З іншого боку, українські дослідники зараховуять чи не всіх кубанців
до українського етносу, незважаячи на їх задеклароване відокремленнѐ від нього. Істина ж, напевне,
знаходитьсѐ десь посередині.
Зазначимо, що за всіма переписами, починаячи з 1933 р. (моменту припиненнѐ процесу т.зв.
«коренізації»), українцѐми в Краснодарському края називаять саме етнічних українців, що
переселѐлисѐ на Кубань з України в роки радѐнської влади та вже в пострадѐнській Росії (цікаво, що ці
етнічні українці, на відміну від нащадків запорозьких козаків та українських іногородніх селѐн,
переважно ю російськомовними); все ж старожитню україномовне населеннѐ края записане (і, ѐк
побачимо далі, вже досить давно справді вважаю себе) росіѐнами.
Питаннѐ про переселеннѐ на Кубань української лядності знаходитьсѐ поза рамцѐми нашого
дослідженнѐ, до того ж воно достатньо повно вивчене [2], тому тут лиш побіжно згадаюмо про
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особливості формуваннѐ етнонаціональної оріюнтації кубанських козаків.
У дорадѐнській російській історіографії чорноморські та азовські козаки, що заселѐли західну
частину Кубанської області, однозначно відносились до малоросіѐн, отже, вважались українцѐми. Так, у
1808 р., у Повному Зібранні законів Російської імперії, опубліковано укази, що стосувалисѐ переселеннѐ
саме «Казаков малороссийских» [3].
У 1858 р. кубанський історик та етнограф Іван Попка писав: «…в настоѐщее времѐ весь войсковой
состав черноморского народонаселениѐ носит одну физиономия, запечатлен одной народностья –
малороссийской. Самые инородцы (черкесы и татары)… исчезаѐ в массе господствуящего населениѐ,
уже достаточно оказачились» [4]. Запорожці, ѐких долѐ закинула понад два століттѐ тому на Кубань, а
також пізніші переселенці з України – т.зв. «іногородні» селѐни, принесли сяди з собоя народні
традиції, мову, пісня і казку. Репертуар уславленого Кубанського козачого хору здебільшого становлѐть
українські пісні, а, проходѐчи вулицѐми ѐкоїсь станиці у свѐтковий день, з вікон чуюш «Варенички» чи
«Гей, наливайте повнії чари». Знаменитий «Козацький марш» у Краснодарському края часто
супроводжую офіційні урочистості, а в Краснодарській дитѐчій школі народного мистецтва при
Кубанському козачому хорі та в Краснодарському університеті культури та мистецтв відкрито клас
такого незвичного длѐ Росії інструмента ѐк бандура. Той-таки І. Попка писав, що у чорноморських
козаків збереглись «под военной кавказской оболочкой черты малороссийской народности в нравах,
обычаѐх, поверьѐх в быту домашнем и общественном. Напев на клиросе, веснѐнка на улице,
щедрованье под окном, жениханье на вечерницах, и выбеленный угол хаты, и греблѐ с зелеными
вербами, и вол в ѐрме, и конь под седлом – все напоминает вам на этой далекой кавказской Украине
гетманскуя Украину, Наливайка и Хмельницкого» [5].
У Російській імперії традиційно українці (малороси) в даних переписів фіксувались разом із
великоросами та білорусами ѐк «русские» [6]. Таким чином, чорноморським та азовським козакам
надавалосѐ право мати лише певні етнографічні відмінності, що їх у них, щоправда, дорадѐнські автори
беззаперечно підтверджуять.
У ґрунтовній розвідці Браѐна Бока «Коли українець не ю українцем?» [7] слушно зауважено, що
чорноморські козаки «хвалилисѐ своюя відданістя російському цареві, але нерідко зневажали росіѐн»
[8]. Їх самоідентифікаціѐ політична, себто розуміннѐ терміну «національність» у сенсі
англосаксонському ѐк «державна приналежність», з самого початку їх поселеннѐ на Кубані була
російськоя [9]. Однак, на думку сучасного кубанського україніста Віктора Чумаченка, серед козаків
завжди превалявала саме станова, козача, само ідентифікаціѐ [10], суттюво спотворяячи етнічну.
Важливе значеннѐ длѐ заміни доти етнографічно чітко запорозької (малоросійської, себто
української) самоідентифікації на «русскуя» мало об’юднаннѐ частини лінійних козаків, переважно
донських козаків – етнічних росіѐн за походженнѐм [11], з чорноморськими та азовськими козаками і
створеннѐ з них усіх Кубанського козачого війська. Відтоді терміном «кубанці» означуять усіх козаків,
незважаячи на їх різне – українське длѐ чорноморських і переважно великоруське длѐ лінійних –
етнічне походженнѐ. Більшість сучасних російських дослідників, та особливо – місцеві, кубанські,
вважаять, що саме з тих пір «кубанське козацтво почало набувати своїх характерних соціальнокультурних особливостей, що відрізнѐли його від запорожців і лінійців» [12]. Що стосуютьсѐ розмовнопобутової мови кубанців – а, насправді, двох мов: чорноморського (кубанського) діалекту української та
південновеликоруських говорів російської, – то у сучасних кубанських філологів переважаю така, на наш
поглѐд, хибна з наукової точки зору, думка: «Говори, що склалисѐ на Кубані, настільки своюрідні у
порівнѐнні з ін. російськими діалектами, що радше нагадуять унікальну мову, що здатна обслуговувати
і російське, і українське населеннѐ і однаково зрозумілу йому» [13].
Однак серйозна радѐнська та російська наука вважала інакше. Так, ще в 1920-х рр. місцева
партійна комісіѐ проголосила, що кубанські козаки та іногородні ю «такими ж українцѐми, ѐких можна
бачити на Україні» [14]. У 1967 р. в Доповідѐх з географії Географічного товариства СРСР А. Бежкович
зазначав: «Не можна узагальнявати кубанських козаків в одну етнічну групу. В дійсності, західна група
«чорноморці» *і «азовці» – В.П.+ – нащадки запорожців і східна група – «лінійці», нащадки донських
козаків російського походженнѐ, – післѐ заселеннѐ не змішалисѐ, хоч і жили по сусідству» [15]. У
навчальному посібнику «Этнологиѐ. Народы России: Историѐ и современное положение», виданому в
1997 р., про «кубанських (чорноморських) козаків» також іде мова в абзаці, присвѐченому українцѐм;
сказано, що серед цих козаків «переважаю український компонент» [16]. Більше того, при підготовці до
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перепису 2002 р., коли планувалось уперше ввести в запитальник національність «казаки», московські
вчені запропонували список можливих назв етносів і їх етнографічних груп, у ѐкому кубанських козаків,
на відміну від решти (донських, терських тощо), було віднесено до українців: у відповідній графі було
записано: «Украинцы (буковинцы, верховинцы, гуцулы, казаки с языком украинским)» [17]. Саме
кубанські історики підготували лист-відповідь, у ѐкому вказували, що кубанські козаки не ю українцѐми
[18]. До речі, козаками в Краснодарському края записалисѐ 17.542 особи, значно менше, ніж у
Ростовській обл. (87.492 особи) і навіть Волгоградській обл. (20.648 осіб) [19].
Та повернімось до початку ХХ ст. Б. Бок відзначаю, що на Кубані українська мова не зазнавала
таких утисків, ѐк у «малоросійських губерніѐх»; уживаннѐ української мови навіть у державних
установах було ѐвищем звичайним і не вважалосѐ політичним актом [20]. Висловимо парадоксальну
думку: може, цей факт і став причиноя занепаду ще до кінцѐ й не народженого українського руху на
Кубані – немаю тиску, тож немаю і протидії йому? [21]
Дуже важливим ю й те, що предки кубанців, переїхавши на Кубань, ніколи не називали себе
українцѐми – подібно до тих із сучасної точки зору українців, ѐкі тоді (і набагато пізніше) називали себе
малоросами, руськими, місцевими і т.д.
Так чи інакше, але на поч. ХХ ст. багато у чому природний (відсутність прѐмого зв’ѐзку з
українськими землѐми), а багато в чому – спонукуваний царськоя владоя процес інтеграції кубанців у
загальноросійське етнічне середовище уже було майже дійшов свого логічного довершеннѐ (хоча й з
чітким регіональним розрізненнѐм), і саме український визвольний рух 1910-х рр. став цьому на заваді.
У края відкривалисѐ гуртки «Просвіти» [22] працявали дві кубанські кобзарські школи [23]. Кубанський
україніст В. Чумаченко доводить, що на момент вибуху російських револяцій процес взаюмної інтеграції
двох гілок козацтва – чорноморської (української) та лінійної (російської) не тільки не завершивсѐ, але й
небувало загостривсѐ [24]. Ці роки стали першоя спробоя кубанської інтелігенції у ХХ ст. повернутисѐ
до своїх коренів, спробоя, жорстоко придушеноя Денікіним, на ѐкого необережно поставила
кубанська верхівка.
Другоя такоя спробоя стало заграваннѐ більшовицької влади з місцевим населеннѐм – т.зв.
«коренізаціѐ», чи «українізаціѐ» Кубані 1925 – 1932 рр. [25]
У більшості сучасних російських авторів, проте, ѐкщо і констатуютьсѐ той факт, що аж до середини
1920-х рр. українське населеннѐ Кубані чисельно переважало російське, подальше різке скороченнѐ
українців ніѐк не коментуютьсѐ. Напр., В. Бюлозьоров у своюму дослідженні «Етнічна карта Північного
Кавказу» вказую, що за даними 1926 р. українці складали від треті населеннѐ в Армавірському окрузі до
54% в Кубанському окрузі тодішнього Північно-Кавказького края, при цьому зазначаю, що «асимілѐціѐ
українців на цьому етапі проѐвлѐлась іще слабко» [26]; однак подаячи чисельність українців у
Краснодарському края в 1959 р. – 4,0% [27], він не коментую такий разячий спад чисельності етносу, що
його ніѐк не можна поѐснити природними причинами. Ми вважаюмо, що основним чинником такого
скороченнѐ був занепад української самоідентифікації кубанців, викликаний голодомором 1932 – 33
рр., одночасно з припиненнѐм політики «коренізації» на Кубані (тобто зупинкоя діловодства на
українській мові, закриттѐм українських газет, освітніх установ тощо) та виселеннѐм ѐк неблагонадійних
цілих кубанських станиць, ѐк, напр., Полтавської – одніюї з національно найсвідоміших станиць (у ній
функціонував український педтехнікум).
Третѐ, також невдала, спроба поверненнѐ етнічної самоідентифікації кубанців до своїх витоків
мала місце за участі нечисленних представників кубанської інтелігенції на поч. 1990-х рр. Було
здійснено кілька спроб організувати українські товариства («Товариство української мови
ім. Т.Г. Шевченка» [28], Чорноморська козацька рада, Кубанське козацьке військо); у краснодарській
газеті «Краевые новости» вийшло кілька українських сторінок; Державноя телерадіокомпаніюя
«Кубань» транслявались програми Національної телекомпанії України, було показано дві вистави
київського Театру ім. І. Франка – «Украдене щастѐ» та «Фараони» (правда, й ті – запису
кількадесѐтилітньої давності). У 1992 р. в станиця Тамань на свѐткуваннѐ 200-річчѐ висадки
чорноморських козаків на Кубані приїжджали гості з України. Однак без ѐкої б то не було підтримки з
боку України – фінансової, книжками, врешті, – агітаційної чи моральної – все це дуже швидко заглухло,
а маѐтник хитнувсѐ в протилежний бік.
Донині своя мову мешканці кубанських станиць називаять так: балачка, по-нашому, по-руськи.
Бабусѐ зі станиці Старотитарівської Темряцького району (до речі, одніюї з не багатьох, де місцевим
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діалектом володію і молоде поколіннѐ) казала авторові цих рѐдків: «ак Ви красіво розмовлѐюте. Ми так
не вміюм – ми балакаюм. А от у гóроді разговаряять і сміятьсѐ з нас», таким чином, відокремляячи
своя говірку ѐк від сучасної української мови, так і від російської (ѐкоя говорѐть «у гóроді»).
«Балачкоя» місцеве населеннѐ користуютьсѐ виклячно поміж своїми; ѐкщо до них заговорить
українськоя «чужинець», особа з-поза їх кола спілкуваннѐ, вони одразу ж переклячаятьсѐ на
російську. Більше того: ми спостерігали приклади того, ѐк у межах одніюї родини представники двох
поколінь спілкуятьсѐ двома різними мовами (старше поколіннѐ – кубанським (чорноморським)
діалектом української, діти – російськоя), не усвідомляячи самий факт того, що вони розмовлѐять між
собоя на різних мовах. Десь глибоко у кубанців сидить думка, що їх балачка – це щось некультурне,
неправильне – приміром, наш інформант зі станиці Охтанизівської (Темряцький район) В. Лябенко
згадував, що в школі вчителі-мовники (ѐк правило, приїжджі з-поза Кубані) карали дітей, коли ті на
перервах балакали.
Ось приклади відповідей деѐких наших інформантів, мешканців станиць Темряцького району, що
вдома послуговуятьсѐ кубанським діалектом української мови, на такі два питаннѐ: 1. акоя мовоя Ви
розмовлѐюте вдома? 2. Хто Ви за національністя?
Л. Васильюва (1945 р.н.): 1. «Дома балакаюмо по-хахлацкі». 2. «а русскаѐ»; на уточняяче питаннѐ:
«З козаків?» одержано відповідь: «Ню, іногороднѐ».
В. Лябенко (1950 р.н.): 1. «Рідна мова – кубанська, балакая по-хахлацьки». 2. «а – кубанець, рускій».
В. акименко (1949 р.н.): 1. «Рідна мова – русскаѐ». 2. «а – русский; кубанець – ето ж не націѐ».
Длѐ розуміннѐ сучасного етнополітичного самоусвідомленнѐ кубанців цікавим ю таке
спостереженнѐ: чотири роки тому, коли Росіѐ почала насипати 4-хкілометрову дамбу зі свого берега
вглиб морѐ і в бік до українського Криму, ледь не довівши її до острова Коса Тузла, що належить
Україні, кубанські козаки (не забуваймо: нащадки козаків запорозьких) збирались на самому края
дамби, войовничо погрожуячи відібрати той острів – «исконно русскуя земля» – від «хохлов»; а
мешканці Криму – етнічні росіѐни, але громадѐни України, – у своя чергу казали, що не віддадуть «нашу
українську земля москалѐм». Зауважимо, однак, що в цій ситуації було дуже багато політики, тож
важко сказати, чи вказані приклади викликані щирими почуттѐми, а чи певним політичними
причинами. Російський митник на поромній переправі Кавказ – Крим, ѐкий вдома з матір’я виклячно
балакає, каже про своїх колег – українських митників із Керчі (етнічних росіѐн): «Там вас будут
проверѐть хохлы!»
Тому можна погодитисѐ з Б.Боком, коли він пише, що багато хто з україномовних кубанців
«ототожняю себе з ѐкоясь третьоя категоріюя – або мішаноя (щось між росіѐнами та українцѐми), або
метакатегоріюя (і українці, і росіѐни)» [29].
Отже, длѐ україномовних кубанців українська мова в силу багатьох факторів – історичних,
лінгвістичних, політичних тощо – не стала мотивуячим чинником етнічної ідентичності. З іншої сторони,
таким чинником стала державницька компонента (російський патріотизм, оснований на історичній
пам’ѐті про військові перемоги козаків). Б.Бок вважаю кубанців «унікальноя групоя діѐспори, що
втратила зв’ѐзок з українськими каналами суспільної комунікації», ѐкі «зберегли багато донаціональних
рис локальної самоідентифікації», «потенційними українцѐми», що «стали вважати себе росіѐнами»
[30]. Додамо, що сучасні мешканці деѐких кубанських станиць, безперечно, вже ю росіѐнами за
самоідентифікаціюя, однак поки що росіѐнами україномовними. На Кубані вони не вважаять себе
частиноя української діаспори: вони всяди позиціонуять себе (і їх позиціоную так масмедіа, влада
тощо) представниками титульного етносу, хіба що – з локальним доповненнѐм: «козак», «кубанець».
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Наталіѐ РАВН–ХРІСТЕНСЕН
Голова української громади Норвегії

У НОРВЕГІЇ ЗАРОДЖУЄТЬСЯ УКРАЇНСЬКЕ ЖИТТЯ
Ще донедавна українців, ѐкі мешкаять у Норвегії, можна було порахувати на пальцѐх одніюї руки.
Справді, зі старої еміграції залишилосѐ зовсім мало. Зрештоя, багато їх там і не було. Але наш народ
такий, що доберетьсѐ куди завгодно, хоч на край світу. Що там Норвегіѐ! Може й добре, що українці
розсіѐні по всьому світу. акщо не можуть реалізувати себе на Батьківщині, то хоч у чужому світі
збережуть своя ідентичність, що не призведе до зникненнѐ нації.
Норвезька історіѐ дуже схожа на українську. Стосунки Норвегії з Даніюя і Швеціюя – двома
сусідніми «старшими братами» дуже нагадуять те, що було в нашій історії протѐгом 300 років. Розвиток
мови теж подібний на наш. Коли ѐ приїхала до Норвегії, відразу стала такоя собі норвезькоя
націоналісткоя. Оскільки мій чоловік данець, то ѐ завжди на боці норвежців, а це нагадую стосунки
українців з росіѐнами. акось ѐ читала хрестоматія данської літератури і зустріла там... Ібсена. Була тим
дуже збентежена, адже відомого норвезького письменника привласнили собі данці. Ібсен писав
данськоя, позаѐк на той час не було письмової норвезької, а лише розмовна, але він писав про
Норвегія. Тоді ѐ відразу згадала історія наших письменників, ѐких привласнила собі Росіѐ. Коли
спілкуясѐ з норвежцѐми і вони питаять мене про Україну, то ѐ кажу їм, що ваш Ібсен – це так само ѐк
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наш Гоголь. Він писав російськоя, хоча й існувала письмова українська, але були такі обставини. І післѐ
такої розмови норвежець уже не переплутаю Україну з Росіюя.
Норвежці вміять свѐткувати свою національне свѐто – День Незалежності (17 травнѐ). Усі
виходѐть на вулиця в національних костямах. Всі. Навіть своїх песиків і котиків одѐгаять у
національний костям. Усі діти – з прапорцѐми. Норвежці дуже дбаять про свої традиції, про своя
культуру... Намагаятьсѐ усе це підкреслити ѐкраз у День Незалежності. Навіть кажуть, що хто не був 17
травнѐ у Норвегії, той і не бачив Норвегії.
Ю кілька категорій прибуттѐ українців до Норвегії. Найперша – наші дівчата повиходили заміж за
норвежців. Ще років сім-вісім тому українців у Норвегії майже не було. Може, були зі старої генерації,
але то кілька лядей. Вони своюї громади не мали, хоча намагалисѐ створити, але не було достатньої
кількості лядей. Всі, хто ю зараз – це вже нова генераціѐ.
Друга категоріѐ українців у Норвегії – це програма ОПЕР (культурний обмін). Дівчата з України
працяять у Норвегії максимум два роки, а тоді повертаятьсѐ додому. Звісно, хтось із них теж виходить
заміж або залишаютьсѐ на навчаннѐ. І третѐ катего¬ріѐ – наші студенти. Їх там дуже багато. Зараз не так
складно виграти ѐкийсь грант і навчатисѐ у Норвегії. Ю також ляди, ѐкі приїхали на праця. Зокрема, в
університетах ю наші викладачі, ѐкі творѐть норвезьку науку...
Ю, звичайно, і чорноробочі, але їх не так багато – не більше тисѐчі за офіційними даними. Зараз,
може, й більше, адже кількість українців у Норвегії щороку збільшуютьсѐ. Але ѐ не рахуя Шпіцберген, бо
то на далекій півночі і туди не треба візи. Там дуже багато українців. Це, переважно, нафтовики. Вони
там живуть своїм особистим життѐм.
Українці у Норвегії – це вихідці з усіх регіонів України. Але в нас, до речі, нема такого поділу на
Схід і Захід Усі тут почуваятьсѐ українцѐми. Дуже цікаву фразу ѐ почула від дівчини з Криму: «Все життѐ
ѐ прожила у Криму і вважала себе росіѐнкоя, а коли потрапила до Норвегії і пішла до вас у товариство,
зрозуміла, що ѐ – українка». Цѐ дівчина частенько приходить до нас. До нас, навіть, росіѐни приходѐть,
співаять з нами українських пісень. А потім згадуять, що в них або бабцѐ українка, або ж дідусь маю
українське коріннѐ, або що ю родина в Україні, і що вони взагалі наполовину українці.
У Росії вони того ніколи не згадували, бо було нецікаво, а коли прийшли до нас і побачили, ѐкі ми
активні, ѐк гарно відзначаюмо наші свѐта, ѐк співаюмо – відтоді стали нас підтримувати. І то добре, що не
українці ідуть до росіѐн, а навпаки. І норвежці приходѐть до нас, Навіть ю такі норвежці, ѐкі вивчили
українську мову. У мене ю такий знайомий. Дружина у нього росіѐнка, а він – наш патріот. Длѐ вивченнѐ
української мови найнѐв собі репетитора.
«Українська громада Норвегії» створена три роки тому. Третього жовтнѐ 2004 року відбувсѐ
Великий збір і цей день вважаютьсѐ днем заснуваннѐ нашої громади. Ми дуже довго збиралисѐ,
готували документи, думали ѐк усе зробити. Але нарешті таки утворилисѐ і з того часу активно
працяюмо. Наша громада офіційно зареюстрованa. Отримуюмо допомогу від держави. Норвегіѐ даю таку
допомогу, ѐкщо ю достатнѐ кількість членів, ѐкі платѐть членські внески і ѐкщо ми можемо написати
проект.
Минулого року нас було п'ѐтдесѐт, а в цьому році десь 46 членів громади, ѐкі заплатили тих 100
крон (12-13 ювро). Але багато лядей не платѐть внесків, проте приходѐть до нас. Ми до цього ставимосѐ
досить лоѐльно – ѐкщо не платѐть, то добре, що хоч приходѐть.
Вперше ми зустрілисѐ в українському посольстві в Осло. Всі ходили, хотіли щось створити, але
ніѐк не могли зібратисѐ. І ѐкраз у посольстві запропонували: «акщо ви хочете зустрітисѐ, то ми можемо
організувати вам таку зустріч, тільки залишіть длѐ обміну свої адреси і телефони». І в березні 2004 року
ми зустрілисѐ в посольстві. Зустрілисѐ, щоб познайомитись (тоді ми ще нічого не створявали). На ці
збори прийшло багато цікавих та ініціативних лядей, ѐкі хотіли щось зробити, і через півроку ми
створили нашу громаду. Багато в цьому посприѐло посольство України. До речі, представники
українського посольства приходѐть на всі наші свѐта.
а керуя громадоя з першого днѐ її створеннѐ. На ця посаду було п'ѐтеро кандидатів. Зараз ці
кандидати входѐть в організаційний комітет.
Ми зустрічаюмось на всі наші свѐта. Свѐткуюмо Різдво, Великдень, мали кілька поетичних вечорів.
А так збираюмось в останній четвер місѐцѐ в одному кафе у центрі столиці – місті Осло. Власницѐ цього
кафе – українка з Одеси. Туди приходить багато цікавих лядей – ю про що з ними поговорити.
Збираюмось там без будь-ѐкої попередньої програми.
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Свѐткуюмо і релігійні, і державні свѐта: Різдво, Великдень, День Конституції, Івана-Купала, День
Незалежності тощо. Важливо те, що в нас досить молода громада. акщо порівнѐти з громадами в інших
країнах, то всяди переважаю стара генераціѐ. У нас зараз лише два представники старшої генерації. Це
один пан, ѐкий був спадкоюмцем Симона Петляри (на жаль, не пам'ѐтая його прізвища). Про нього, між
іншим, вийшла книжка норвезькоя мовоя. І ю ще одна пані, ѐка приходить на наші збори. До Норвегії
вона виїхала перед Другоя Світовоя війноя і українців, крім своюї родини, практично не бачила.
Вперше прийшла до нас зі сльозами на очах і була дуже втішена, що ю ляди, ѐкі щось роблѐть. А решта
– молодь, в середньому 25-30 років. І знову ж таки хочу повторити, що в нас не ділѐтьсѐ на «східнѐків» і
«західників». Звичайно, може прийти до нас лядина зі Східної України, наприклад, у Великодня
(Страсну) п'ѐтниця і сказати «давайте, будемо співати». У них немаю тіюї культури духовної, ѐка ю в
українців західної України, але ѐкщо ми поѐснимо, що у Великодня п'ѐтниця співати не можна, то вони
слухаятьсѐ нас і добре це розуміять. Українці зі східної України практично не бачили колѐдок,
великодніх звичаїв, писанок та багато іншого. Але приходѐть і підтримуять нас... Підтримуять нас і
норвезькі чоловіки, ѐкі приходѐть до нас зі своїми дружинами. Приюмно зазначити, що більшість дітей зі
змішаних родин, крім норвезької, розмовлѐять також і українськоя. Між іншим, хочу зазначити, що
зараз ми зібрали групу дітей і плануюмо створити український дитѐчий садочок і недільну школу. Уже
домовилисѐ з одніюя викладачкоя з англійського міста Манчестера, ѐка маю розроблену методику
недільної школи – вивченнѐ української ѐк рідної. Ми вирішили, що видумувати велосипед вдруге не
варто, хай краще хтось приїде до нас і покаже ѐк це робити. Цѐ пані проведе перших два занѐттѐ і
підівчить наших вчителів. Зараз ми не маюмо багато дітей. Ю дві групи з трьох до шести років і одна
група з дев'ѐти до дванадцѐти. Ю діти і восьмирічні, але ѐкщо їх зовсім мало, то ми не будемо
створявати окрему групу.
У нас ю один артист Руслан з Киюва. Але він не маю своюї групи. Співаю по-норвезьки, по-шведськи і
звичайно – по-українськи. Його постійно використовувало російське товариство. Завжди був у них за
«дюдушку мароза». Протѐгом п'ѐти років Руслан був головоя Української громади Швеції. Він привозить до
нас музикантів і письменників, організовую різноманітні вечори, тобто допомагаю чим може. Ю в нас і дівчата,
але немаю постійного колективу, тому що вони переважно приїжджаять до нас за програмоя ОПЕР на два
роки. Але ми їх просимо і вони співаять. Взагалі, ми й самі співаюмо на всіх наших свѐтах. Мій чоловік каже,
що українців від інших націй відрізнѐю те, що де ми станемо, там і співаюмо. Ми навіть збираюмось у парку і
проводимо українські забави. Беремо зі собоя гітару та співаюмо українських пісень.
Ми нічого не хочемо видавати, бо країна у нас велика. Зв'ѐзуватисѐ з папером – це нереально. Це
був би крок назад. Ми робимо Інтернет-сторінку і хочемо, щоб туди заходили. Крім того, ми ще
використовуюмо російську Інтернет-сторінку, куди подаюмо різні оголошеннѐ.
Колись у нас виходив журнал «Руській бульвар», ѐкий редагувала одна пані з Чернівців. З цим
журналом трапилась доволі неприюмна історіѐ, ѐка шокувала багатьох українців. Вона створила цей
журнал російськоя мовоя длѐ вихідців з колишнього СРСР. У складі редколегії були росіѐни, а журнал
друкувавсѐ у Санкт-Петербурзі. Спонсором був російський флот. І ось минулого року редакторка
написала стаття про Помаранчеву револяція – досить мирну стаття. Наша громада надала деѐку
інформація длѐ ціюї статті. Коли вийшов журнал з ціюя статтея, редакторку звинуватили в
антиросійській пропаганді, їм навіть сама тема не сподобаласѐ. Ніхто не міг навіть подумати, що таке
могло статисѐ у Норвегії, у вільній Ювропі. Росіѐни сильно обурились і відібрали цей журнал, редакторку
вигнали з редколегії, хоча він був її власним, і перейменували на «Соотючюствюннік», але нумерація
продовжили з «Руського бульвару». Вона залишиласѐ без читачів, без спонсорів, без роботи. Видавати
новий журнал уже не маю сили. Зараз працяю у норвезькому журналі. Врешті ми зрозуміли, що не варто
зв'ѐзуватись з росіѐнами.
Наша громада контактую з Великоя Британіюя у сфері освіти. У них стара система, причому
Велика Британіѐ не тільки ѐк україномовна, але ѐк білінгвістична (вивченнѐ рідної мови на чужині). У
них це на високому рівні. Також, ми говорили зі «шведами». У них ю організаціѐ «Жінки Скандинавії»,
але до Норвегії не маять жодного відношеннѐ. а їм запропонувала: «Давайте співпрацявати, ѐкщо ви
так називаютесь». Вони погодились і нещодавно запросили нас до себе.
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Олег РУМЯНЦЕВ
Венеціанський університет Ca’ Foscari, Італіѐ

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ КОЛИШНЬОЇ ЮГОСЛАВІЇ
ВЧОРА І СЬОГОДНІ
Дослідженнѐ питаннѐ збереженнѐ національної ідентичності діаспори по суті ю дослідженнѐм
історії діаспори. Кожна громада, знаходѐчись в чужому за культурними, мовними, релігійними та
іншими традиціѐми середовищі – або докладаю зусиль до збереженнѐ своюї самобутності, або зникаю.
Боротьбоя проти асимілѐції керуять, за звичай, вузькі кола інтелігенції, ѐкі обумовляять напрѐмки ціюї
боротьби та її політично-ідеологічні підстави, відходѐчи від типу суспільства та інших пов’ѐзаних з
ідентичністя громади та навколишнього середовища обставин.
Наѐвність живої мови в діаспорі ю основним показником присутності в ній народної культури.
Виходѐчи з цього, базовий процес збереженнѐ ідентичності громади можна умовно розподілити на дві
основні частини: вивченнѐ рідної мови та її практикуваннѐ. Мова – основний вектор культури і
ментальності етносу – обумовляю юдність громади та обмежую її кола за мовним принципом.
Інтелігенціѐ маю зацікавити заходами своїх громадських організацій широкі кола діаспори та створити
стимул до вивченнѐ мови й уособленнѐ культури. Збереженнѐ мовного середовища в великій мірі
обумовляю збереженнѐ ідентичності громади, тоді ѐк при занепаді мови культурна асимілѐціѐ стаю
питаннѐм часу та залишаю можливість лише символічного збереженнѐ загальної культурної форми [1].
Звісно, в залежності від окремих локальних ситуацій, необхідно звертати увагу й на інші елементи
культурної парадигми – наприклад, на конфесія, ѐка також може стати підставоя длѐ етнічного
відокремленнѐ громади від навколишнього середовища.
Виходѐчи з зазначених вище принципів, розглѐнемо, ѐким був і ѐким ю процес збереженнѐ
національної ідентичності в українській громаді, ѐка утворилась на території колишньої Ягославії
внаслідок хвилі переселеннѐ з Галичини до Боснії і Славонії в кінці ХІХ – на початку ХХ століттѐ, та
виділимо чинники, ѐкі позитивно або негативно впливали на збереженнѐ в громаді мови та інших
елементів народної культури.
На теренах колишньої Ягославії перші поселеннѐ етнічних українців, ѐкі сьогодні стали основоя
української діаспори бачвансько-сремських русинів *2+, з’ѐвились ще в середині ХVIII століттѐ. Суто українська,
галицька діаспора Ягославії, про ѐку піде мова в цій праці, почала формуватись приблизно з 1890 року.
Переселенці були католиками східного обрѐду та в Боснії опинились здебільшого під впливом
православного населеннѐ, а в Славонії – католиків західного обрѐду. Релігійна ідентичність в громаді
тоді була сильнішоя від національної і греко-католицьке віросповіданнѐ відігравало роль вектору
культурного розвитку. Боротьба за свої релігійні права стала першим етапом боротьби проти асимілѐції.
До приходу свѐщеників українці інколи звертались до православних (з ѐким їх об’юднував обрѐд) або до
католиків західного обрѐду (під чия ярисдикція вони формально підпадали). Однак, загальноя
тенденціюя була вірність своїй Церкві – в багатьох випадках українці переважали не хрестити дітей та
ховати мерців без свѐщеника, ніж звертатись до чужого духовенства. Переселенці влаштовували свої
каплиці [3], або справлѐли свої свѐта на призначеному під церкву місці [4] ще до того, ѐк до них
прийшли перші свѐщеники. Наданнѐ українцѐм ділѐнки в околиці Прнѐвора під окремий грекокатолицький цвинтар стало першим кроком влади до галичан [5].
У переселенців не було можливості формувати чисто українські компактні поселеннѐ, що
обумовлявалось політикоя Австро-Угорщини запобігати створення моноетнічних громад. Все ж, не
дивлѐчись на розпорошеність українців по північній Боснії та південній Славонії, були засновані
(особливо в районі Прнѐвора) й досить великі громади з сотнѐми українців – Дев’ѐтина, Дуброва, Лішнѐ,
Каменицѐ, Хорвачани, Гаюви, Козарац та інші. В умовах розрідженого поселеннѐ жителів Боснії,
переселенці часто опинѐлись у віддалених від великих населених пунктів зонах, де життѐ в умовах
відносно ізольованої та герметичної громади сприѐло збереження своюї культури.
З поѐвоя між переселенцѐми духовенства в громаді зародивсѐ і просвітницький рух. Перші
свѐщеники дбали ѐк про релігійні справи, так і про освіту українців, а разом з тим і про інші соціальні
питаннѐ. Вони були й першими вчителѐми в парафіѐльних школах: перша з них заснована при
монастирі українських монахів Студитського чину в с. Каменицѐ, де дітѐм переселенців викладав
перший український свѐщеник Андрій Сегеді і монахи монастирѐ; в інших випадках дітей вчили й
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дружини свѐщеників [6]. Шкільна освіта в громаді мала окрему важливість, оскільки нове поколіннѐ
переселенців вже в перші роки почало піддаватись асимілѐційним стимулам [7].
Допомога духовенства стала поштовхом до заснуваннѐ товариства «Просвіта» в Прнѐворі 1909
року. Серед переселенців не було своюї інтелігенції – всі активісти «Просвіти» були селѐнами та
ремісниками [8], тому допомога освічених свѐщеників була фундаментальноя. Можна стверджувати,
що в цей період окремі представники духовенства та активісти з народу утворили юдину та монолітну
силу, ѐка, з труднощами долаячи австо-угоську бярократія та вплив культури корінних мешканців,
гармонічно працявала на збереженнѐ громади від асимілѐції.
До Першої світової війни загальний культурний рівень в громаді був вищим від культурного рівнѐ
місцевого населеннѐ [9]. Міграційна хвилѐ в цей період майже не припинѐлась, що забезпечувало
переселенцѐм постійний зв’ѐзок з Галичиноя. Рідний край переселенців знаходивсѐ в межах АвстоУгорщини, до ѐкої належала і Босніѐ – це сприѐло зв’ѐзкам з українським світом, звідки надходили
приклади громадсько-політичної діѐльності, література тощо.
Ситуаціѐ змінилась післѐ закінченнѐ Першої світової війни, коли Босніѐ і Славоніѐ опинились у
Королівстві сербів, хорватів і словенців, до ѐкого прибули нові прошарки української еміграції. Поперше, серед маси російських біженців «білої» міграційної хвилі прибули й українці – в значній мірі
йшлось про зрусифікованих представників інтелігенції, ѐкі здебільшого осідали в Сербії. По-друге,
прибули прихильники незалежної України, ѐкі осідали здебільшого в Хорватії та громадсько-політична
активність ѐких відразу заѐвила про себе. Таким чином, українська діаспора стала диверсифікованоя за
культурними й територіальними ознаками та умовно розподілилась на три частини (не враховуячи
бачвансько-сремських русинів). І хоча йшлось про представників одного народу, не можна вести річ про
юдину українську громаду в Ягославії в період між двома світовими війнами.
Кожна з громад сприймала та захищала своя національно-культурну ідентичність на свій лад.
Боснійсько-славонські українці працявали на локальному рівні та базувались на традиційних
пріоритетах христиѐнського просвітницького руху. Українці Загребу (але також Белграду, та інших
ягославських міст), ѐкі здебільшого були студентами та мали націоналістичний ідеологічний ухил,
базували своя концепція громадської юдності на національній ідеї та закликали українців гуртуватись
незалежно від віри та території походженнѐ, але під гаслом боротьби за вільну Україну. Більшість
українців Белграду і взагалі Сербії – здебільшого біженці від більшовицької навали – були носіѐми
елітарної культури і базували діѐльність на культурно-мистецьких ініціативах, оминаячи політичне
забарвленнѐ. Найбільшоя українськоя громадоя залишалась боснійсько-славонська (в міжвоюнний
період вона налічувала мінімум 13-15 тисѐч осіб), тоді ѐк інші українські кола могли складатись з
декількох десѐтків або сотен представників.
В цей період діѐльність українців Боснії розгорталась дуже повільно, що було обумовлено
труднощами повсѐкденного життѐ та навколишнім середовищем – в ягославському Королівстві, де
національні та релігійні питаннѐ були повсѐкденними проблемами, горстка українців іншого
віросповіданнѐ часто була об’юктом різного роду притискань. Громада не змогла організувати українські
класи в державних школах, хоч длѐ цього й існували можливост [10]. Українська мова вивчалась в
небагатьох парафіѐльних та громадських школах [11]. Незадовільний рівень загальної шкільної освіти
серед українських дітей в значній мірі поѐснявавсѐ низьким культурним рівнем середовища [12]. Серед
українців Боснії і Славонії поширявалась «галіціѐнська» асимілѐційна тенденціѐ [13] – коли
переселенці, намагаячись пристосуватись до навколишнього сербсько-хорватського світу, зрікались
української ідентичності на користь культури корінних мешканців [14]. Крім того, в громаді існував
релігійний розбрат, спровокований тенденціюя переходу на православ’ѐ, ѐкий не дозволѐв українцѐм
різних віросповідань об’юднати зусиллѐ длѐ розвитку своюї культури [15].
Важливу роль відіграло виданнѐ в 1933-1941 роках газети «Рідне слово», ѐка редагувалась з
христиѐнських греко-католицьких позицій та висвітлявала світоглѐд боснійсько-славонських українців.
Цѐ газета стала важливим об’юднуячим фактором, оскільки, крім загальних відомостей, в ній
публікувались новини з місцевих українських осередків, що давало читачам можливість дізнаватись про
розміри та життѐ територіально віддалених частин своюї громади.
Культурно-мистецька діѐльність була тим мостом, ѐкий зв’ѐзував ця громаду з деѐкими
столичними колами – наприклад, на початку 20-х років минулого століттѐ спостерігалась плідна
співпрацѐ з українцѐми Белграда [16]. Цѐ початкова гармоніѐ була тимчасовоя: студенти в Загребі,
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користуячись підтримкоя хорватського націоналістичного середовища, заснували свої організації та
поставили собі за ціль вихованнѐ в націоналістичному дусі всіх українців держави. Вони вважали старі
просвітницькі організації, ѐкі знаходились під постійним впливом Церкви, пережившими себе [17] та
намагались реорганізувати діаспору за своюя подобоя.
Націоналістичному рухові протистоѐли і численні українці, і їх духовенство. Українці Боснії, ѐкі
мешкали серед сербів, звичайно не могли підтримувати прохорватський рух та продовжували
базуватись на принципах аполітичності львівської «Просвіти» [18]. Націоналісти звинувачували
духовенство у використанні громади длѐ інтересів Церкви, ѐка диктувала українцѐм своя ідеологія.
Церква насправді була матеріально зацікавлена в юдності громади, але громада, зі свого боку,
утримувала Церкву ѐк фактор, необхідний длѐ існуваннѐ своюї самобутності. Таким чином,
спостерігалась зацікавленість переселенців та їх духовенства у взаюмному співіснуванні [19]. Взагалі,
боснійські кола вважали, що між національноя українськоя ідеюя та Греко-католицькоя Церквоя
могла існувати лише гармоніѐ [20], що, однак, обмежувало громаду за релігійним фактором та
виклячало з громади небагатьох українців інших віросповідань.
Боротьба за сферу впливу між націоналістами і духовенством призводила до різного роду
конфліктів, що негативно впливало на життюдіѐльність громади. В окремих осередках (наприклад, в
Лішні) навіть співіснували філії просвітницьких товариств протилежних течій, що розмежовувало
культурно-освітні зусиллѐ громади. Ідеологічний вплив Церкви, не дивлѐчись на її деклараційну
аполітичність, часто створявав невідповідні культурно-політичні стереотипи в ментальності українців
[21]. З іншого боку, занадта амбіційність та агресивне ставленнѐ націоналістичних кіл [22] часто
спонукали громаду відхилѐти всі їх ініціативи, серед ѐких були й позитивні – наприклад, поширеннѐ
української культури й освіти, або об’юднаннѐ громади незалежно від релігійних принципів.
В кінці 30-х років ХХ століттѐ спостерігалось загостреннѐ націоналістичних настроїв одніюї частини
студентів, тоді ѐк інші обирали поміркованість. Останні, наприклад, могли влаштувати концерти длѐ
боснійсько-славонських українців та передати заробіток на ініціативи їх громади [23], за що колишні
колеги-екстремісти їх прилядно осуджували [24]. Таким чином, розбрат був не лише наслідком
традиційних культурних відмінностей між різнорідними громадами, але й результатом нових
політичних незгод між однотипними угрупуваннѐми українців. Цѐ тенденціѐ підтверджена й
присутністя значної кількості послідовників загребсько-українського націоналізму серед українців
Боснії, ѐким він спочатку не був властивим [25]. Слід згадати й конфлікти серед белградських
українських кіл, де націоналісти та «малороси» не знаходили спільної мови в питаннѐх політики, від
чого насамперед страждала культурницька діѐльність [26].
Між тим, були й такі теми, ѐкі на ідеологічному рівні об’юднували боснійсько-славонські та
загребсько-націоналістичні кола, відокремляячи їх від зрусифікованих українців Сербії – йшлось про
натхненнѐ та надія, ѐкі переселенці отримали внаслідок існуваннѐ Української та Західноукраїнської
Народних Республік, ѐкі використали на протѐзі всього міжвоюнного періоду, та ѐкі знов зросли з
утвореннѐм Закарпатської України. Взагалі ж можна стверджувати, що в міжвоюнний період ідеологічна
неузгодженість різних українських громад Ягославії надзвичайно негативно впливала на загальне
культурно-освітню життѐ ціюї діаспори.
В часи Другої світової війни передвоюнні конфлікти набули фінальної гостроти. Представники
націоналістичних кіл стали на бік німецьких окупантів і хорватів-усташів та утворили свої військові
антирадѐнські формуваннѐ [27]. Мирне українське населеннѐ намагалось залишатись нейтральним, що,
знаходѐчись в епіцентрі міжетнічної та міжконфесійної ненависті, було неможливо зробити. Поступово
все більше українців йшло до партизан, а в кінці війни їх участь у визвольній боротьбі стала масовоя.
Партизанський урѐд засновував школи на відвойованих територіѐх, в ѐких українські партизанські
вчителі викладали дітѐм на їх рідній мові. Парадоксальним ю те, що в ті часи суто антинаціоналістичні
українські кола сприѐли поширення освіти серед свого населеннѐ, тоді ѐк націоналісти своїми діѐми
створили підстави длѐ післѐвоенного переслідуваннѐ українців у Ягославії.
Післѐ Другої світової війни відбулось переселеннѐ українців Боснії до Воюводини та інших областей
Ягославії, а також до країн дальнього зарубіжжѐ – українці тікали від складних економічних умов та
жахливих переслідувань націоналістів всіх кольорів і мастей. Важкі умови життѐ та суспільно-політичні
обставини не дозволѐли займатись розвитком своюї культури в достатній мірі. Крім того, в Соціалістичній
Ягославії – де націоналізм та релігіѐ вважались антинародними ѐвищами – переслідувалось українське
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духовенство, ѐке в попередні часи відіграло важливу роль в національному житті громади.
В післѐвоюнній Боснії засновано українські товариства [28], тоді ѐк у Воюводині народна культура
більш існувала у виглѐді традиційного життѐ, ніж в організованій формі. Культурне відродженнѐ
українців у Ягославії розпочалось в середині 60-х років ХХ століттѐ, коли активісти доклали зусиль длѐ
організації літніх молодіжних таборів, введеннѐ уроків української мови в школах, організації своїх
радіопередач, друкуваннѐ перших статей рідноя мовоя, а також до загального пробудженнѐ
української національної свідомості між членами громади та до поширеннѐ українознавства в
оточуячому суспільстві. Однак, перешкоди політичного і бярократичного характеру не дозволили
отримати тих результатів, на ѐкі, здавалось, можна було розраховувати.
З прийнѐттѐм в 1974 році нової Конституції становище української культури у Сербії – ѐка на той
час вже стала Республікоя з найбільшоя кількістя українців – значно погіршилось. Колективні права
тоді було надано чотирьом народам Воюводини – в тому числі й бачвансько-сремським русинам – тоді
ѐк інші народи (серед них – українці) практично втратили всі права [29]. Курси української мови у
школах стали непостійними, що поѐснявалось бярократичним та націоналістичним тиском державної
адміністрації. Виданнѐ українських підручників у Ягославії було повільним процессом. Територіальна
розпорошеність українців заважала формування українських класів у школах. Негативно впливали
недостатність культурно-освітніх фахівців, складні відносини з УРСР, пасивність багатьох членів громади.
Українська РСР залишалась далекоя від тих ідеалів Батьківщини, ѐкі мала більшість представників ціюї
діаспори [30] і не могла бути моральним стимулом длѐ кропіткої роботи по піднесення своюї
самобутності. Тоді ѐк в міжвоюнний період пасивність українських батьків у питанні наданнѐ освіти дітѐм
рідноя мовоя поѐснявалась здебільшого економічним становищем та необхідністя дитѐчої праці на
господарстві родини, в Соціалістичній Ягославії вона часто була обумовлена відчуттѐм
безперспективності рідної мови в суспільстві масової культури, а також штучним протиставленнѐм
самобутності національних меншин новій ягославській системі цінностей. В цей період можна
спостерігати вплив глобальної в рамках держави культури, ѐка сприѐла інтеграції кожного громадѐнина,
але створявала підстави длѐ його культурної асимілѐції. В суспільстві, де навіть читаннѐ української
газети могло вважатись проѐвленнѐм націоналізму [31], було надзвичайно важко заохотити громаду до
культурно-освітньої діѐльності. ак показала практика, лише фактор обов’ѐзковості мав потрібний вплив –
так, в Боснії в 1975 році вивченнѐ української стало обов’ѐзковим [32], що значно покращило ситуація.
Культурно-мистецька діѐльність мала окрему важливість: післѐ успіхів українських аматорів на
ягославських сценах [33] спостерігавсѐ наплив нових кадрів до культурно-мистецьких товариств, робота
в ѐких була і стимулом і нагодоя до вивченнѐ української мови та елементів традиційної культури.
Цікавим ѐвищем була участь в українських товариствах Боснії представників інших національностей та
знаннѐ ними української – це ю свідченнѐм значного утвердженнѐ української культури в окремих
районах Ягославії. Проблемоя цих товариств було переселеннѐ українців до більш розвинутих районів
держави, що залишало організації (ѐкі, за звичай, створявались в традиційних сільських районах, де
раніше мешкала більшість громади) без молодих учасників і без перспектив на розвиток [34]. Не можна
також недооцінявати негативний вплив інформаційного, економічного, виробничого та інших типів
прогресу ягославського суспільства на ці етнічні українські островки [35].
В 70-80-х роках ХХ століттѐ юдність громади не руйнувалась внутрішніми громадсько-політичними
течіѐми, відсутніми за умов існуячої політичної системи. В 1989-1991 роках громадсько-політичний рух
українців почав пожвавляватись. У Воюводині створено перші українські громадські організації –
Товариство української мови, літератури і культури Воюводини (пізніше – «Просвіта») та Сояз русинів і
українців Ягославії – ѐкі відновили намаганнѐ отримати більші права длѐ розвитку своюї меншини. В
Боснії в 1991 році створено Спілку українців Республіки, ѐку вперше прийнѐто на високому державному
рівні [36], а також відкрито Музей культури українців Боснії в Прнѐворі.
Перші успіхи громадської діѐльності були нівельовані війнами в 1991-1995 роках. Мешкаячи в
епіцентрах конфлікту – Босніѐ, Славоніѐ – українці серед перших відчули жахливі ефекти війни. Все ж,
діѐльність товариств не припинѐлась – боснійська організаціѐ «Світ культури» та Сояз русинів і українців
Хорватії стали на посильний захист своїх краѐн, а нові воюводинські українські організації надавали їм посильну
допомогу. Слід сказати й більше – під час війни в Загребі розпочато вивченнѐ української мови у школах [37].
Післѐ розпаду соціалістичної Ягославії, юдина за структуроя діаспора була штучно розбита
кордонами нових держав. Це створило негативний вплив на громаду, ѐка хоча й мала свої регіональні
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особливості, все ж була юдиним історичним ѐвищем. Створеннѐ ж незалежної України та встановленнѐ
міцних зв’ѐзків з нея стало в останній період вирішальним фактором длѐ інтенсифікації життѐ українців
на цих теренах.
Найбільшоя з ягославських українських діаспор, розділених новими кордонами, ю 5-тисѐчна
громада українців Сербії. Українські організації ціюї країни зміцнили свої позиції на державному рівні,
організували фестивалі, радіопрограми, друковані виданнѐ та створили підстави длѐ національнокультурного прогресу. Заснуваннѐ Національної ради української меншини Сербії 2003 року з
осередком в Новому Саді означило нову епоху в історії громади. Вже створеннѐ ціюї інституції
викликало велику мобілізація серед українського населеннѐ – в підтримку Ради активісти зібрали
понад 3 000 підписів. Рада займаютьсѐ питаннѐм вивченнѐ української мови в школах, організаціюя
літніх шкіл українознавства, відзначеннѐм українських свѐт на рівні громади і держави, фінансуваннѐм
українських видань, а також організувала з 2004 року фестиваль українців Сербії «Калина» – тобто
робить все, щоб запобігти асимілѐції. Намаганнѐми Ради 2006 року українська мова набула статус
регіональної мови Воюводини та мови національної меншини – тепер українська може офіційно
використовуватись в місцевих органах влади, в судах, медичних установах, а також в дошкільних,
шкільних і вищих навчальних закладах. Важливим кроком було відновленнѐ газети «Рідне слово» з 2005
році – це свідчить про те, що громада українців Сербії сьогодні вважаю себе безпосереднім
спадкоюмцем культури боснійських українців.
Українці Сербії успадкували і традиційну неузгодженість в громаді. Наприклад, Українська рада
Сербії, на думку її окремих представників, замінила своїми функціѐми місцеве товариство «Просвіта»,
ѐке зі свого боку вимагаю право на життѐ і діѐльність, посилаячись на досѐгнуте. Негативними ю
відносини з Соязом русинів і українців, оскільки ідеѐ юдності української та русинської [38] громад,
враховуячи складні відносини між ними, не ю пріоритетноя длѐ багатьох місцевих українців.
Між тим, даю про себе знати і втрачений потенціал, оскільки часто длѐ поширеннѐ
українознавства в колах діаспори не вистачаю елементарних баз – занепад первісної культури серед
нащадків боснійських українців значно відчуваютьсѐ. Наприклад, тоді ѐк раніше учні мали достатньо
знань щоб вчитись по україномовних підручниках, сьогодні «рідну» мову вчать ѐк іноземну. Дуже важко
відновити втрачену за роки культурного застоя традиційно-культурну базу, на ѐкій мала би будуватись
сучасна українська культура.
Все ж, не можна не відзначити збільшеннѐ ціюї громади в останні роки: в 1991 році у Воюводині
було 4 565 українців, тоді ѐк 2002 року їх стало 4 635 особи (найбільші угрупуваннѐ в Кулі, Вербасі,
Сремській Мітровиці, Новомі Саді, Інджії). Нема сумніву, що існуваннѐ незалежної Батьківщини було
важливим длѐ визначеннѐ своюї національної ідентичності під час перепису.
В Боснії українська громада, активність ѐкої в останні роки значно пожвавлено, все ще намагаютьсѐ
подолати наслідки війни – відбудова ѐк фізична, так і моральна ще ю далекоя від завершеннѐ. Крім
організації «Світ культури» в останні роки засновано інші товариства – серед них «Українську матиця», ѐка
відновляю традиція однойменної всебоснійської української організації, що існувала в період між двома
світовими війнами. Громада залишаютьсѐ під вже традиційним впливом активного в сфері громадськокультурницької діѐльності духовенства – слоганом багатьох українців і сьогодні ю такий: «Де стоїть наша
церква там і ю наша територіѐ і тут відчуваюмось ѐк свої на своїм.» [39] Авторитетність духовенства спираютьсѐ
не лише на традиція, але й на результати – наприклад, його намаганнѐми отримано право викладати
українським дітѐм релігія рідноя мовоя. Частина інтелігенції вважаю діѐльність цих кіл недостатньоя та
лише частково корисноя. Не вдаячись в ці деталі, слід додати, що і ціюя діаспороя досѐгнуто значних
результатів – фестивалі, виданнѐ, літні школи українознавства тощо.
Слід згадати один цікавий момент: до історичних за значеннѐм українських осередків Боснії
сьогодні організовано паломництво. Українці з колишньої Ягославії та з інших країн організуять
подорожі щоб відвідати рідних і знайомих, навідати своїх мертвих, піти на спільну літургія. Цѐ традиціѐ
не ю новоя: про паломництво до Дев’ѐтини згадано ще в 1980 році [40], а в 2005 році, наприклад, було
відвідано Лішня [41]. Таким чином, ці спустілі оселі сьогодні маять важливе історичне і символічне
значеннѐ длѐ багатьох українців в країнах колишньої Ягославії, що також безпосередньо відноситьсѐ до
питаннѐ збереженнѐ національної ідентичності.
Українська громада в Хорватії ю цікавим ѐвищем: в цій країні українці (і русини) згадуятьсѐ навіть
в Конституції, в 2004 році в Хорватії засновано Українську національну раду, однак культурні ознаки ціюї
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меншини значним чином втрачено. Славоніѐ, де знаходѐтьсѐ старі українські поселеннѐ, з давніх часів
описувалась ѐк зона, де асимілѐціѐ українців була стрімкоя. Нащадки переселенців в значній мірі
втратили своя мову: за результатами перепису населеннѐ від 2001 року в Хорватії з 1 977 присутніх в
державі українців рідноя мовоя українську вважали лише 1 027 осіб [42]. На це впливаю
розпорошеність українського населеннѐ, а також і культурна глобалізаціѐ – помічено, що часто українці
в Хорватії володіять різними іноземними мовами, але не володіять українськоя [43]. Крім того,
пасивне ставленнѐ України під час воюнних дій в Хорватії негативно впливало на її імідж в цій державі
[44], чим також може поѐснитись певна пасивність діаспори. В умовах глобалізації, особливо відчутної в
економічно більш розвинутій Хорватії, та відповідного домінуваннѐ економічних та іміджевих стимулів
над національно-культурним аспектом стаю надзвичайно важливим заохотити етнічних українців не
втрачати свій зв’ѐзок з Прабатьківщиноя.
В Словенії, де українська громада ю невеликоя, нащадки боснійських українців співпрацяять з
переселенцѐми нової («четвертої») міграційної хвилі. Йдетьсѐ про надзвичайно важливе ѐвище – коли
новоприбулі знаходѐть в новій країні членів старої громади та ідентифікуятьсѐ з ними, тоді ѐк члени старшої
діаспори охоче сприймаять сучасну українську культуру, від ѐкої були віддалені відстання і часом.
Українська діаспора Македонії здебільшого складаютьсѐ з нащадків біженців «білої» міграційної
хвилі. Багато хто з них гуртуютьсѐ в рамках російсько-македонсьих товариств. Все ж, в останні роки тут
відокремилась невелика течіѐ нових патріотів, ѐкі за допомогоя культурно-мистецьких ініціатив та за
підтримкоя нових зв’ѐзків між Україноя та Македоніюя намагаятьсѐ збудити в асимільованих
українцѐх національну свідомість. Успіху ціюї діѐльності ю додаткове поѐсненнѐ: ѐк відомо, в 2001 році
Україна допомогла македонським озброюним силам подолати конфлікт з албанськими терористичними
угрупуваннѐми, що значно піднѐло імідж країни в очах македонського слов’ѐнського населеннѐ. Навіть
за відсутності елементарних понѐтть про Прабатьківщину дехто з тутешніх «українців» з гідністя
висловляютьсѐ про своя колишня ідентичність, а численні македонці з не меншоя пошаноя ставлѐтьсѐ
до дружньої країни та її представників. Можна стверджувати, що процесс збереженнѐ від асимілѐції
(або визнаходженнѐ своюї історичної ідентичності) ю в значній мірі залежним від іміджу країни
походженнѐ в країні проживаннѐ. В даному випадку досѐгнуто високого рівнѐ співпраці між двома
державами – від взаюмин на рівні Академій наук двох країн до заснуваннѐ торгово-економічної палати
України в Македонії, а за умови більшої зацікавленості України може бути досѐгнуто й більше.
Розглѐнувши історія збереженнѐ ідентичності української діаспори на території колишньої
Ягославії можна виділити декілька особливо впливових чинників, ѐкі обумовили протіканнѐ цього
процесу. Серед них – відносне територіальне відокремленнѐ громади в перші часи, ѐке дозволѐло
звичайним чином уникнути впливу чужих культур; розпорошеність українського населеннѐ, ѐка
перешкоджала необхідному длѐ успішної діѐльності гуртування членів громади; урбанізаціѐ та інші
переселеннѐ, ѐкі позбавлѐли громаду нових учасників і провокували зникненнѐ товариств; рівень
громадсько-політичної юдності, ѐкий обумовлявав присутність корисної співпраці між різними
українськими колами, або, у противному випадку, провокував шкідливі длѐ процесу збереженнѐ
національної ідентичності конфлікти; громадсько-політичний устрій держав (республік), ѐкий
обумовлявав інтенсивність і тип розвитку громади; відносини з корінним населеннѐм, вирішальні длѐ
будь-ѐкої діѐльності на локальному рівні; імідж України в країні проживаннѐ, ѐкий був і ю звичайним
стимулом длѐ зміцненнѐ рідної культури серед нащадків переселенців.
Не дивлѐчись на те, що процес збереженнѐ національної ідентичності українців колишньої
Ягославії поступово стаю боротьбоя за відродженнѐ втраченого, в умовах стабільних відносин з
Батьківщиноя та враховуячи інтенсивність культурно-освітньої праці в цій діаспорі (діаспорах) й
досѐгнуті результати ю підстави сподіватись на ще тривале існуваннѐ української культури в окремих
районах ціюї частини Балкан.
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Слід звернути увагу на такі слова відомого активіста з української ягославської громади,
о. Романа Мизѐ: «Будинок будуютьсѐ з долини по верх, від фундаментів... А у нас тих тих
фундаментів нема. Щоби не бути загадочним, сказать треба, що цими підвалинами на котрих все
проче надбудовуютьсѐ, може бути лиш лядина з пересічноя культуроя мови й грамотности.
Даремні будуть всі намаганнѐ в царовині різнородних мистецьких осѐгнень, коли наш ширший
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загал не буде мати елементарної культури мови й грамотності, своюї рідної мови, своюї рідної
грамотності.» (Мизь Р. Сказати треба і двічі, «Руске слово. Українська сторінка», 8 авґуст 1969).
Слід нагадати, що питаннѐ належності бачвансько-сремських русинів до українського
національного масиву ю об’юктом довгої та жвавої дискусії. Більшість представників інтелігенції
ціюї громади дотримуятьсѐ концепції субетнічної української ідентичності русинів, тоді ѐк в
широких народних колах ціюї ж громади ю популѐрноя ідеѐ про відокремленість їх етнічного
статусу. Україна сьогодні визнаю ця меншину своюя діаспороя.
Відомим ю приклад Івана Гриба з Опсючка, ѐкий сам збудував дерев’ѐну церкву, ѐкоя сам
управлѐв та в ѐкій був дѐком. Будучи освіченоя лядиноя, він збирав навколо себе
співвітчизників та вчив їх релігії. За ці заслуги І. Гриб отримав чин «приватного катехита»
(Обсєчко. Помер Іван Гриб, «Рідне слово», Р. Керестур, рік VІІІ, число 18, 30 червнѐ 1940, 3).
Наприклад, до того ѐк була побудована церква в Детлѐку, службу проводили на відведеній під
будову землі, перед тимчасово поставленоя, так званоя, «фігуроя»; взимку ж служба
справлѐлась по хатах українців (Ґраляк А. З історії українців в Боснії, Мельборн, 2003, 21-23).
Гродский Й. Положенє Русинів в Боснї, Львів, Ювросвіт, 2003, 22-23.
Мизь Р. Українські школи у Боснії, «Руске слово. Українська сторінка», 10 май 1968, 8; Мизь Р.
Українські школи у Боснії (II), «Руске слово. Українська сторінка», 17 май 1968, 8.
Іюромонах Йосиф Гродський так описував асимілѐційні процеси серед молодшого поколіннѐ
українців Боснії: «По сербски говорѐть всї дуже добре, а найкрасше дїти, що працяять по
фабриках. За те одначе забуваять они своя мову, бо нераз они раз на тиждень буваять в дома. А
хто піде до Завідовець на фабрику, того і кілька місѐцїв в дома нема. І на то треба нам звернути
бачну увагу. Бо потомки теперішних наших переселенцїв готові стати Сербами вже в другім або в
третім поколїня.» (Гродский Й., 40)
Ліський Б. З приводу 80-річного ювілею з дня заснування «Руської читальні товариства
Просвіта» у Прняворі, в: «Нова думка», Вуковар, р. XVIII, н. 77, 1989, 25; Терляк І. Шляхами
тернистими, «Руске слово. Додаток на українській мові», 21 квітнѐ 1989, 2.
Білѐк О. Українці в Босні й Славонії, в: Матеріали до історії українців у Боснії, т. ІІ, Нови Сад,
2006, 34 *Передрук з Явілейного календарѐ 1940 р. Дервента, стор. 37-48, 100-106]. Ствердженнѐ
стосовно вищого культурного рівнѐ українських переселенців у порівнѐнні з місцевим
населеннѐм ю затвердженоя в сучасній діаспорі точкоя зору.
Вимагалась наѐвність в школі 30-ти учнів української національності, що в деѐких осередках
робило можливим заснуваннѐ українських класів.
Існуять відомості про заснуваннѐ і функціонуваннѐ шкіл в Лішні, Дев’ѐтині, Хорвачанах і
Кадінѐнах (Хроніка грекокатолицької парафії у Дев’ятині, в: Матеріали до історії українців
Боснії, т. І, 2004, 183-184; Лаврів Р. Спогади Дмитра Мороза, Лішня, в: «Нова Думка», рік ІХ, н. 25,
1980, 57-58; Лаврів Р. Спогади Дмира Мороза, Лішня (ІІ), в: «Нова Думка», рік 10, н. 28, 1981, 50).
У Вербаській області (бановині) Боснії з головним містом Банѐ Лука, в межах ѐкої мешкала
більшість українців, було 65 % неписемних мешканців, що вважалось найгіршим результатом на
території всіюї Ягославії. Все ж, за деѐкими свідченнѐми – «між нашими ю теж багато
неписьменних, хоч треба признати, що не тілько ѐк між другими» (З рубрики «Наша Держава»,
«Рідне слово», Р. Керестур, рік VІ, число 5, 10 березнѐ 1938, 4).
Корінне населеннѐ називало українців «ґаліѐнами», або «ґаліціѐнами».
Михайло Фірак, редактор ягославської газети «Рідне слове», так критикував асимілѐція в славонській
українській громаді: «Всьо добре, всьо може бути, тільки аби не наше, аби не свою. Бо свою погане, а
погане тому, бо свою рідне. В Славонії не дай Боже заговорити своїм словом. То ганьба і стид. Крути,
калїч по чужому, руйнуй, вали своя церкву, втїкай від свого, примазуй сѐ до чужого. а «Галїціѐн» без
роду і чести, ѐ наймит і домовитим сьвідомим себе газдоя нїколи не гадав і не гадая бути.» (М. Ф.
Українці, вперед!, «Рідне слово», Пішкоревці, рік ІІІ, число 7, Липень 1935, 1).
Український православний рух в Боснії пов’ѐзаний з постаття українського свѐщеника Василѐ Стрільчика,
ѐкий, скориставшись конфліктом економічного характеру між греко-католицьким духовенством та
громадоя, агітував перехід на православ’ѐ серед краѐн греко-католицького віросповіданнѐ.
Яриста М. Українский «драматичний кружок» в Прняворі, в: «Руски календар за Яжнославѐньских Русинох на прости рок 1926», Сремски Карловци, 1925, 179-180.
Один з колишніх активістів Ювген Мацѐх описував це так: «У Прнѐворі, Банѐ-Луці й Липениці були
залишки старих читалень, що з бігом часу, під впливом місцевих парохів, набрали характеру
клябів чи церковних братств і сестрицтв, поволі затрачаячи свій первісно намічений
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національно-громадський характер.» (Мацѐх Ю. Українці Хорватії, в: Українці Хорватії. Книга
перша, Загреб, 2002, 52).
Терляк І. «Просвіта» – берегинѐ національної ідентичності, в: Українці Хорватії, 75.
За словами Р. Мизѐ: «70-літна історіѐ українців у Боснії рівночасно стала і 70-літноя історіюя
рідної Церкви. І навпаки! Історіѐ Церкви це сторіѐ нашого народу. У Боснії і Славонії, протѐгом цих
три чверті століттѐ, дійшло до того, про що деѐкі народи можуть лиш мріѐти – народ став
церквоя, а церква – народом!» (Мизь Р. Историчні образки, в: Христиански Календар 1969,
Руски Керестур, 1969, 85).
«Наша Грекокат. віра не лише що зберегла нам народну сьвідомість, але вона нам придбала і
загальну пошану всїх тих, що зпочатку на нас з ока дивилисѐ *…+. Переконані в правдивости сеї
нашої віри, знаячи про її величезну роля в нашій минувшинї ми можемо в цїлім нашім народнім
житя ослонитисѐ лише на нашу грекокатолицьку віру і церкву. Відкидаячи ту віру ми вбиваюмо
свою українське серце. *…+. Гасло «Націѐ понад всьо» не длѐ нас *…+. Наше гасло «Бог і Україна!»,
або: «Всьо длѐ України, а Україна длѐ Бога!»« (Головна наша опора, «Рідне слово», Р. Керестур,
рік V, число 11, 10 червнѐ 1937, 1).
Наприклад, юдина газета українців Ягославії «Рідне слово» стоѐла на позиціѐх католицького
консерватизму та безапелѐційно критикувала з її сторінок різні ідеологічні рухи – зокрема комунізм.
Наприклад, намаганнѐ горстки членів Українського товариства просвіти з Загребу керувати
фінансами всіх просвітницьких організацій Боснії і Славонії викликало протести (Терляк І. До ювілею
90 років «Просвіти». Розмова з Левком Примаком, в: «Українське слово», Новий Сад, р. V, ч. 8, 2000,
45-46; (Кооператор), Прнявор, «Рідне слово», рік IV, число 14, Дервента, 25 липнѐ 1936, 4), там само ѐк
і намаганнѐ підірвати авторитет греко-католицького духовенства і авторитетність місцевих організацій
(Шумече (Славонія). Пощо пхаються до нас?, «Рідне слово», рік V, число 5, 10 март 1937, 4).
Дервента, «Рідне слово», рік VІІ, число 2, Р. Керестур, 25 сїчнѐ 1939, 3.
«Мала президія великих людей», «Рідне слово», рік VІІ, число 6, Р. Керестур, 25 березнѐ 1939, 4.
Так, 1934 року націоналістичне Українське товариство просвіти в Загребі за рахунок боснійських і
славонських філій мало 619 членів, а 1938 року – 813 членів (Liski B. Filijale Zagrebačkog društva
Prosvita u Šumedu i Kaniži, в: «Думки з Дуная / 3», Вуковар-Загреб, 1990-2000, 194; Звіт з
діяльності Українського т-ва просвіти у Загребі за діловий рік 1938, в: «Вісник Українського
товариства Просвіти у Загребі», Загреб, 1939.).
Козлітін В. Українські громадські організації в Ягославії, в: Українці Хорватії, 29-30.
Йдетьсѐ про так звану «Українську легія», 500 добровольців ѐкої бажали йти на Східний фронт, а
замість того були скеровані в Боснія на боротьбу з партизанами.
Йдетьсѐ про Товариства ім. Т. Шевченка в Прнѐворі та Банѐ Луці, ім. Б. Лепкого в Лішні,
«Українець» в Хорвачанах / Дев’ѐтині, ім. І. Франка в Дервенті та, можливо, й інші організації.
Насправді, права були надані меншинам, однак місцева адміністраціѐ застосовувала їх за
цілковито арбітражними принципами.
Письменник Павло Головчук так описую враженнѐ українців від книг, ѐкі надійшли до Ягославії з
УРСР: «Одного днѐ прѐмо з Посольства СРСР у Білгороді до нашого села приїхала автомашина з
українськими книжками. Були це виданнѐ совютських тодішніх письменників та дещо з
української класики. Творів Т. Шевченка не було, але чимало фотоальбомів про «щасливе» життѐ
в Україні. А коли наші ляди в цих книжках побачили (до того часу про це не знали), ѐк виглѐдаять
новий український герб і прапор, не було бажаннѐ ці книжки читати.» (Головчук П. Про освіту в
селі Дев’ятина, в: Матеріали до історії українців у Боснії, т. ІІ, 2006, 70).
Вражаю таке свідченнѐ: «Moї сусіди не українці і коли ѐ читая «Руське слово» то зразу знаять
мене проголосити за націоналіста. Тому не читая його.» (Кулеба Ю. Слово читачів, «Руске слово.
Українська сторінка», Новий Сад, 4 септембер 1970, 8).
Strehaljuk V. Ukrajinci u Bosni, в: Godišnjak društva istoričara SAP Vojvodine, 1978, Novi Sad, 1980, 91;
Ракуль Р. Здійснити конституційні права, «Руске слово. Додаток на українській мові», 13 червнѐ
1975, 3; Проект тривалого значення, «Руске слово. Додаток на українській мові», 19 листопад 1976.
Так, українці в різних товариств неодноразово були лауреатами різних конкурсів русинськоукраїнського фестиваля «Червена ружа», а в 1980 році драмгурток товариства ім. Т. Шевченка з
Банѐ Луки став лауреатом ХІ фестиваля Боснії і Герцеговини.
Післѐ переселеннѐ українців до Воюводини і Славонії зникнули товариства в таких осередках ѐк
Лішнѐ, Хорвачани, Дервента.
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації
35. «*...+ післѐ Другої світової війни, коли культура й цивілізаціѐ рушили великими кроками на свій
похід по всіх по всіх оселѐх посередництвом радіо, телевізії, електрики та інших засобів
комунікації, і застукала на двері кожного дому – процес асимілѐції посилений сам собоя і
прогресивно зростаю.» (Мизь Р. Наше минуле, сучасне й майбутнє, в: «Руске слово. Українська
сторінка», 11 октобер 1968, 8).
36. Мірецький П. Делегаціѐ Спілки українців у Президії СР Боснії і Херцеговини, в: «Нова Думка», рік
ХІХ, н. 88, 1991, 15.
37. Стрехаляк В. Наша школа в Загребі, в: «Нова Думка», Загреб, рік XXІ, н. 94-95, 1992, 52.
38. Русинська громада заснувала в 2002 році своя окрему Національну раду, в ѐкій керуять
представники антиукраїнської організації «Руска матка», відновленої в 1991 році.
39. Овад П. Благословлення відбудованої філіяльної церкви в Детляку, в: «Вісник українського
поселеннѐ Боснії і Герцеговини», листопад-грудень 2002, ч. 12, 9.
40. Головчук П. Село Дев’ятина – місце паломництва його колишніх мешканців, в: «Нова думка»,
рік ІХ, н. 26, 1980, 65-66.
41. Стецяк О. Празник у Лішні, «Рідне слово», рік І, н. 1, липень 2005, 8.
42. Izvadak iz statističkih podataka sa popisa žiteljstva u Republici Hrvatskoj do 2001. godine, в: «Думки з
Дуная / 7», Вуковар, 2005, 279-290.
43. Burda S. Razvitak i problematika Ukrajinaca u Hrvatskoj, в: «Думки з Дуная / 7», Вуковар, 2005, 25.
44. Чаваґа К. Дипломатична сліпота чи зрада?, в «Нова думка», Загреб, рік ХХІІ, н. 98/99, 1993, 16-17.
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TRANSNATIONALS OR DIASPORAS?
ETHNICITY AND IDENTITY IN A GLOBALIZED CONTEXT*
Introduction
Over the past 20 years, a number of social scientists have expressed dissatisfaction with the kinds of
approaches to understanding ethnicity, race, and immigration that guided scholarship in the past. Previous
generations of scholars have spoken of the differences between immigrants, migrants, refugees, and illegal
immigrants. Others spoke of ethnicity, visible minorities, non-visible minorities, and ‘race’ and racism.
Put simply, new generations of researchers argue that in this new age of globalization, we need new
theories and new concepts in order to truly understand the complexities of migration, ethnic group
formation, and identity maintenance and change. As a result, the concepts of ‘diaspora’ and ‘transnational’
have become popular alternatives to many of the terms we have used so far to describe people who have
moved abroad, their patterns of settlement, their identities, and their communities. Many scholars now talk
about ‘transmigrants’ (Basch et al. 1994), ‘transnational immigrants’ (Glick Schiller 1999), ‘transnational
communities’ (Van Hear 1998), ‘ethno-national diasporas’ (Sheffer 2003), ‘ethnic diasporas’ (Tatla 1999), or
‘transnational diasporas’.
A number of efforts have recently been undertaken to define, operationalize, theorize, and critique the
two concepts (Akenson, 1995; Brubaker 2005; Cohen, 1995; Cohen 1997; Vertovec 1999; Glick Schiller 1999;
Reis, 2004; Satzewich and Wong 2006). However, there has been less interest in systematically analyzing the
relationship between the concepts of ‘diaspora’ and ‘transnationalism’. While Brubaker (2005, 6) notes in
passing that there has been a fusing of the literature on transnationalism and diaspora in recent years, he
does not systematically analyze this trend. Do these concepts describe the same social reality, or do they try
to capture different aspects of social life? If there is a difference, then how should researchers conceptualize
the relationship between the terms diaspora and transnational? What are some of the strengths and
weaknesses of diaspora and transnational studies? And do these approaches really constitute effective
alternatives to earlier approaches and concepts? This paper aims to provide a critical appreciation of both
concepts. First, I delineate some of the main similarities and differences between the concepts of diaspora
and transnationalism and assess their relative strengths and weaknesses. Second, I try to offer a way of
thinking about the links between the two concepts and approaches.
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The Genealogy of Diaspora and Transnationalism
The concepts of diaspora and transnationalism have had remarkably similar careers in recent times.
Even though the concept of diaspora has a much longer historical pedigree in the social sciences (see Cohen
1997, Safran, 1991), there are two important points of convergence in their more recent histories. First, the
two concepts became popular in scholarly circles at about the same time. A search of Sociological Abstracts
reveals that in 1980–1, the term ‘diaspora’ appeared in the title of only one academic article; the term
‘transnational’ appeared in the title of 13 articles. None of these articles was about immigrants; instead, they
dealt with either transnational state politics or transnational corporations. In 2000–1, ‘diaspora’ appeared in
78 article titles (see also Brubaker 2005) and ‘transnational’ in 183 article titles in Sociological Abstracts; the
vast majority of the latter references dealt with immigrants, ethnic groups, or related phenomena.
Second, contemporary advocates for both concepts ground the justification for their use in a sense of
dissatisfaction with ‘traditional’ studies of immigration and ethnic relations: namely, that traditional concepts
of and approaches to studying immigrants, immigration, and ethnicity are ill-equipped to understand new
trends and realities. Cohen (1997), in advancing the concept of diaspora, argues that the static terms of
migration theory, with their emphasis on the binary process of ‘travel from’ and ‘return to’, are no longer
particularly useful (see also Anthias 1998, 562). Immigrants, Cohen argues, are hyper-mobile: they no longer
permanently leave their countries of origin, nor do they permanently remain in their countries of destination.
The perceived failures of so-called ethnicity and ‘race’ paradigms include their primary focus on
processes such as ‘assimilation, integration and accommodation or ethnic conflict and exclusion’ within the
nation-state (Anthias 1998, 559). According to Anthias (559), ‘the terms «ethnicity» and «race» turn the
analytical gaze to processes of inter-group relations within particular territorial boundaries’ rather than on the
ways that inter-group relations are shaped by forces and conditions outside of particular national borders (see
also Brubaker 2005). In other words, Anthias would argue that in order to truly understand the structure and
dynamics of a group like the Ismailis in Canada, one needs to understand their diverse countries of origin,
their links with Ismailis in other countries, and the wider global context in which people who believe in this
particular branch of Islam are regarded.
In justifying the use of the concept of transnationalism, Basch et al. (1994) similarly argue that the
traditional terms in the sociology of migration that are used to understand individuals who have moved
abroad, which include ‘immigrant’ and ‘migrant’, no longer capture a complex social reality. In their view,
«The word ‘immigrant’ evokes images of permanent rupture, of the abandonment of old patterns of life and
the painful learning of a new culture and often a new language…. The popular image of immigrant is one of
people who have come to stay, having uprooted themselves from their old society in order to make for
themselves a new home and adopt a new country to which they will pledge allegiance. Migrants, on the other
hand, are conceived of as transients who have come only to work; their stay is temporary and eventually they
will return home or move on. Yet it has become increasingly obvious that our present conceptions of
‘immigrant’ and ‘migrant’, anchored in the circumstances of earlier historical moments, no longer suffice.
Today, immigrants develop networks, activities, patterns of living, and ideologies that span their home and
host society (Basch et al. 1994, 3–4)».
Clearly, the intellectual justifications for both the concept of diaspora and the concept of transnationalism
point in the same direction. Both concepts, proponents argue, better capture the importance of real and imagined
places of origin in immigrant and ethnic groups lives and identities as well as to the complex interactions between
‘here’ and ‘there’ for individuals, families, and communities that have moved abroad.
Even though the two concepts emerged out of similar critiques, one major difference between them is
the extent to which they have permeated popular consciousness and wider public discourse. The concept of
diaspora has become so popular—and elastic—that groups outside of an immigrant or ethnic nexus have
adopted the label or have been described as such (Brubaker 2005). A search of the Internet will find
references to a ‘gay and lesbian diaspora’, a US ‘pro-war’ biker diaspora, and a ‘mountain biker diaspora’ in
White Plains, New York, that until recently ‘wandered nomadically from shop to shop looking for good,
friendly advice without attitude, fair prices without a bargain-basement atmosphere, and a fine selection of
merchandise’. Indeed, the concept has even been extended to our fine feathered friends: a feral pigeon
colony at the edge of human civilization, depicted in a certain work of art, is ‘more accurately described as a
diaspora’, according to the Saskatchewan Arts Board (http://www.artsboard.sk.ca/SCAM/s_curator.shtml).
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Many immigrant and ethnic groups now define themselves as a diaspora (Brubaker 2005).
Furthermore, groups that once rejected the label now routinely use the term to describe their larger
community of co-ethnics who have settled abroad. For example, in the 1970s Ukrainians in North America
generally avoided the use of the term diaspora. At that time, the concept had negative connotations in that it
was seen as a Soviet-originated term meant to discredit Ukrainian and other émigré nationalists living abroad
who were waiting, and in some cases working for, the overthrow of the Soviet Union. As an alternative,
Ukrainians at the time tended to define themselves as being ‘in the emigration’ rather than a ‘diaspora’. Now,
however, the concept is embraced, and many Ukrainians and their organizations in North America wrap
themselves in a diaspora flag (Satzewich 2002).
In contrast, the concept of transnationalism has generally not filtered down into the vocabulary of the
non-scholarly community or into immigrant and ethnic community organizations. Indeed, it is difficult to find
any statements by leaders of ethnic or immigrant organizations or communities that describe their collectivity
as ‘transnational’.
This begs the question as to why there is a difference in the way that the two concepts have filtered
down into the individuals, communities, and organizations that academics study. In other words, why have
ethnic, immigrant, and a range of other groups adopted the diaspora label, and conversely, why does the
‘transnational’ label seem to carry less political currency than the term ‘diaspora’?
There are a number of hypotheses. Robin Cohen (1997, x) provides one hypothesis, arguing (without
systematically developing the point) that adoption of the label ‘diaspora’ may be ‘functional’ for groups in the
sense that it allows for ‘a certain degree of social distance to displace a high degree of psychological
alienation’ that immigrants experience in their countries of settlement. In other words, groups like the Sikhs
may define themselves as a diaspora community because they do not feel as though they are full and equal
members of Canadian society.
A second possible reason why the concept of diaspora has been widely adopted by ethnic and immigrant
groups is that it carries certain positive connotations that derive from the Jewish historical experience. As many
have noted, Jews have been defined as the ‘classic’ diaspora (Mandelbaum 2000; Cohen 1997). Despite the Jews’
history of persecution and suffering, some ethnic elites outside of Jewish communities may perceive them as
having cracked the problem of successfully maintaining group boundaries, ties to their ancestral homeland(s), and
a relatively viable religious, educational, and community life in various countries of settlement. Arguably, for at
least some leaders of ethnic communities, Jews are akin to a ‘model minority’ whose real and apparent success in
maintaining a vibrant community life outside of Israel should be emulated.
Third, it may be that the concept of diaspora, with its emphasis on different forms of traumatic
dispersal and the actual and potential victimization faced by earlier generations of co-ethnics, may play a role
in helping contemporary community leaders and elites to maintain boundaries and cultivate solidarity within
the larger imagined community. That is, the promotion and cultivation of victim narratives, along with
adopting the diaspora label itself, may be strategies that elites employ to develop and sustain community
solidarity, collective identities, and group boundaries (Brubaker 2005).
In contrast, the concept of transnationalism is not saturated with the same deep historical and
contemporary narratives about trauma, victimization, and survival despite the odds. Because of this,
‘transnationalism’ may have less political resonance within immigrant and ethnic communities and wider
publics, and this may account for its relative absence in the claims-making process.
The various efforts undertaken to define and theorize the two concepts have a number of nuances. The
next section of this paper will not review all of the subtleties of the different definitions and approaches (see,
for example, Anthias 1998; Vertovec 1999; Smith, 1999). Instead, we focus on what we think are good
representative definitions of each concept and provide relevant examples to highlight how the approaches
and concepts are used to better understand the world.
Diasporas
Robin Cohen (1997) offers one of the most comprehensive and influential definitions of diaspora and
an extensive argument elaborating how and why the concept can be helpful in understanding immigrants and
their descendants. Cohen uses the cases of the Afro-Caribbean, British, Armenian, Chinese, Jewish, Lebanese,
and Sikh communities to construct both an ideal type of diaspora and a typology of different kinds of
diaspora. He suggests that diasporas ‘normally’ exhibit several of the following features:
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dispersal from an original homeland, often traumatic;
alternatively, expansion from a homeland in search of work, in pursuit of trade, or to further colonial
ambitions;
a collective memory and myth about the homeland;
idealization of the supposed ancestral home;
a return movement
strong ethnic group consciousness sustained over time;
a troubled relationship with host societies;
a sense of solidarity with co-ethnic members in other societies;
the possibility of a distinctive creative, enriching life in tolerant host countries. (Cohen 1997, 180).
Though an important element in Cohen’s (1997) definition is forcible and traumatic dispersal from an
ancestral home, diasporas can also be made up of mass movements of people who move for economic
reasons, such as a search for work or trading partners. Political persecution is therefore not the only
precondition for diaspora formation.
According to Cohen, the type of diaspora a group becomes depends largely on their initial reasons for
leaving. Victim diasporas, such as the Jews and Armenians, are formed as a result of the traumatic events that
occurred in their homeland and resulted in large-scale and widespread dispersal. Imperial diasporas are
formed out of the colonial or military ambitions of world powers. Despite the cultural differences between
the Scots, English and Irish, Cohen argues that people from the United Kingdom who moved overseas to
places like Canada formed a larger British imperial diaspora. Labour diasporas consist of groups who move
mainly in search of wage labour. They include the Turks who after World War II emigrated to a variety of
countries in Europe, North America, and the Middle East. Trade diasporas, like those formed by the Chinese
merchants who emigrated to southeast Asia in the nineteenth and early twentieth centuries, consist of
people who left their homelands to pursue opportunities as movers of goods and services in the emerging
system of international trade. And finally, Cohen develops the notion of a cultural diaspora to characterize the
migration and settlement experiences of migrants of African descent from the Caribbean after the Second
World War. Cohen (1997, 127–53) considers these migrants as the paradigmatic case of people who have
developed a unique culture and identity out of the influences of Africa, the Caribbean, and their new
countries of settlement.
One of the reasons that Cohen’s delineation of an ideal type of diaspora is useful is that it provides
social scientists with a conceptual framework to study ethnic communities in their totality. It is possible to use
this approach to sociologically analyze the extent to which communities conform to or deviate from the idea
type and to offer theoretical explanations for these patterns. This ultimately helps to illuminate and
understand the dynamics of ethnic community life. As we discussed in the previous section, Jewish
communities outside of Israel are often considered to be ‘classic’ victim diasporas. Thus, it is not surprising
that Cohen (1997) argues that Jews display many of the features of his ideal type. Let us take a few examples
from their experience.
Regarding the place of return movements within diasporas, Cohen suggests that they are the product
of complicated sense of attachment to ancestral homelands. Return movements can take many forms. The
Israeli Law of Return, for example, provides that Jews from anywhere in the world have a right to move to
Israel to live and work. Many Jews have taken advantage of this, particularly when incidents of anti-Semitism
erupt in the countries where they live (Schoenfeld, Shaffir, and Weinfeld 2006). Jews in Russia and other
former Soviet countries have also taken advantage of the Law of Return to move to Israel; it is estimated that
in the 1990s, some 800,000 Jews left countries in the former Soviet Union and moved to Israel. Many other
Jews return to Israel to visit family and friends or to discover their roots. Some Jewish organizations
encourage temporary return to help individuals sustain a Jewish identity, learn about Jewish history, and
maintain contacts with an ancestral homeland. Other countries around the world have also encouraged
members of their respective diasporas to return ‘home’. Sometimes, return is envisioned as only temporary
and is simply meant to increase tourist revenue. At other times, as we see in box 8.1, states have encouraged
skilled professionals like doctors and nurses who have emigrated abroad to return ‘home’ to temporarily help
staff hospitals and medical clinics. In yet other cases, states encourage the permanent return of co-ethnics
who have settled abroad because their population growth rates are low and/or declining or because they
value their business or political acumen.
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Cohen’s ideal type of, diaspora often has a troubled relationship with otherwise tolerant and accepting
‘host’ societies. This is relevant for Jews in the diaspora. Many Jews are concerned about declining levels of
tolerance in countries of settlement. For example, while traditional forms and expressions of anti-Semitism

in Canada appear to be declining, Schoenfeld, Shaffir, and Weinfeld (2006, 291) argue that a new
globalized form of anti-Semitism has emerged. They argue that this new form of anti-Semitism tends
to be politically framed in terms of opposition to Israeli government policy. As they explain, ‘it is often hard to
tell when «protests» against Israel are criticisms of policy, part of a campaign of delegitimation [of the existence
of the state of Israel], or part of a war against «the Jews».’ For some anti-Semites, opposing Israeli government
policies (which became particularly sharp in the summer of 2006 in the context of the Israeli military response to
Hezbollah rocket attacks staged from Lebanon) is a politically acceptable mask to cover their deeper anti-Jewish
sentiments and actions. Schoenfeld, Shaffir, and Weinfeld (2006) take care to suggest, however, that criticism of
policies of the government of Israel should not always and automatically be equated with anti-Semitism. After
all, many Jews in North America who see themselves as Zionists have themselves been critical of Israeli
government policy (Schoenfeld, Shaffir, and Weinfeld 2006, 293).
Another feature of Cohen’s (1997) definition that is useful in understanding Jewish communities
outside of Israel is the idea that the diaspora can also be a site of creativity. Cohen argues that even though
many diaspora communities have histories of traumatic dispersal from original homelands, the places where
they eventually settle can also provide the basis for a vibrant and creative cultural life. Jews in the diaspora
have made important contributions to education, art, music, medicine, science, and commerce around the
world. Cohen (1997, 198) notes that in the early 1990s, Ali Mazrui (1990) pointed out that even though the 15
million Jews worldwide were just 0.2 per cent of the world’s population, they accounted for about 25 per cent
of the Nobel Prize winners. Researchers interested in other diaspora communities have also noted this
seemingly paradoxical feature of diaspora life. Lebanese scholar Albert Hourani (1992, cited in Cohen 1997,
98) noted that the descendants of Lebanese migrants around the world ‘boasted a President of Columbia, a
prime minister of Jamaica, a majority leader in the US Senate, a Nobel Prize winner for medicine, a president
of the [United Kingdom] Royal Society, a world famous heart surgeon and a prizewinning Lebanese-Australian
novelist’. Cohen (1997, 24) argues that the creativity found in many ethnic diasporas may be the result of the
inevitable tensions between ethnic, national, and transnational identities.
Transnationalism
Transnationalism is defined by Basch et al. as a way of describing certain practices in which immigrants
appear to be increasingly engaged. In their view, transnationalism refers to: «the processes by which immigrants
forge and sustain multi-stranded social relations that link together their societies of origin and settlement. We call
these processes transnationalism to emphasize that many immigrants today build social fields that cross
geographic, cultural and political borders. Immigrants who develop and maintain multiple relationships—familial,
economic, social, organizational, religious, and political—that span borders we call ‘transmigrants’…. Transmigrants
take actions, make decisions, and develop subjectivities and identities embedded in networks of relationships that
connect them simultaneously to two or more nation-states (1994, 7)».
Since the publication of Nations unbound by Basch, Glick Schiller, and Szanton Blanc (1994), several
empirical studies have been undertaken under the banner of transnationalism, and others have reflected on
wider conceptual and theoretical points (Levitt and de la Dehesa. 2003;Portes, 1999; Satzewich and Wong
2003). Vertovec summarizes this literature by suggesting that there are a number of different ways that
transnationalism is defined and analyzed within social science literature. These forms include:
transnationalism as social morphology or a kind of new community; transnationalism as a type of
consciousness; transnationalism as a mode of cultural reproduction; transnationalism as an avenue of capital;
and transnationalism as a site of political engagement (Vertovec 1999, 455).
Transnationalism as social morphology refers to the formation of new kinds of ethnic communities. In
some ways, these communities are similar to what Cohen describes as diasporas. In Vertovec’s view,
transnational ethnic communities are made up out of a triadic relationship between globally dispersed but
collectively self-identified ethnic groups, the territorial states where these groups live, and the homeland
states where they or their ancestors came from (Vertovec 1999, 449). For example, Italians who have settled
outside of Italy can be characterized as a transnational community. They have a strong ethnic group identity
that is sustained independently of the specific countries where they live; they have bonds of solidarity with

214

Секціѐ ІІІ. Діаспора в умовах глобалізації: проблеми інтеграції в чужоземне середовище
та збереженнѐ національної ідентичності

Italians around the world; and they have complicated ties to Italy. Nicholas Harney (1998: 7), evocatively
describes the transnational connections of the Italian community in Canada in the following terms: «[These
connections] also include the personal travels of Italian Canadians to visit kin or to explore Italy with ItalianCanadian tour groups, sports teams, and student exchange programs sponsored by ethnic voluntary
organizations. Some hard-working Italian Canadians who laboured, for example, in construction in Canada for
thirty years, invest in land and build new homes in their village of birth».
Moreover, Italians living abroad are now able to vote in national elections in Italy and can elect their
own legislators to represent their particular interests as a transnational community.
Transnationalism as a type of consciousness refers to the multiple and overlapping identities that
individuals now possess. Simmons and Plaza (2006, 142–3) argue that in Canada, many of the children of
immigrants from various countries in the Caribbean have developed co-ethnic transnational identities. These
hybrid identities are reflected in their ‘engagement with Caribbean art, music, food, dress, religion, social
norms, myths, customs and «language»’ (Simmons and Plaza 2006, 143). At the same time, these identifies
are also reflected in things like language code-switching, which involves conversing in ‘proper’ English when
talking to authority figures but slipping into patois when talking to close friends. This kind of hybrid identity
allows youth whose parents have come from the Caribbean to engage both with Canadian society and with
the real and imagined societies of their parents or grandparents. Simmons and Plaza (2006, 143) argue further
that code switching is a new form of transnational social incorporation: ‘one code facilitates better
incorporation in mainstream Canadian institutions, jobs, and lifestyles, while the other code facilitates the
development of networks of friendship and support within the community’.
Some scholars within the field of transnational studies argue that this kind of code-switching, along with the
broader development of hybrid, transnational identities, has its social origins in social exclusion in the country of
settlement. That is, some argue that experiences of racism, social exclusion, and non-acceptance in countries like
Canada, the United States, and Britain, are factors that encourage members of some groups to retain their
ancestral origin identities. If people are made to feel unwelcome or as not truly belonging to the imagined
community of the nation, then they seek social and psychological protection and find a sense of belonging in their
ethnic communities and ancestral identities (Simmons and Plaza 2006; Faist 2000).
Transnationalism as a mode of cultural reproduction, according to Vertovec (1999, 451) refers to the
contemporary fluidity of constructed styles, social institutions, and everyday practices. The intermingling of
cultures that is reflected in fashion, music, and films involves a complex process of give and take between
various national and international traditions. In the area of transnational fashions, for example, scholars are
interested in how forms, styles, and materials associated with nationally based heritage intersect with
international styles of dress and how these new transnational styles reflect shifting identities and power
relations in society (Bryden and Niessen 1998).
The ‘Bollywood’ film industry is a good example of what authors like Vertovec mean when they refer to
transnationalism as a mode of cultural production. Though originally intended for Indian audiences, films
produced in India are now widely available in North America and Europe, reflecting the ability of members of
Indian communities outside of India to have access to film entertainment. This internationalization of the
Bollywood film industry is also leading to changes in film styles. As more Indians in Britain and North America
consume this form of entertainment, new ‘western’ themes, issues, and styles are being introduced into the
Bollywood film industry. Musical forms and tastes are also being reconfigured as a result of complex
interactions between places of origin and places of settlement. According to Tatla (1999, 68), bhangra music,
which was originally a form of Punjabi folk dancing, has become a ‘byword for Asian music, especially in
Britain’. Tatla argues that: «Although it had a humble beginning in the 1960s, several bhangra groups became quite
prominent by the 1980s… while maintaining their regional roots in Punjabi lyrics, bhangra bands are trying to ‘cross
over’ into Western music. British bhangra groups perform in places as far apart as Los Angeles, Frankfurt, and
Singapore, whereas Punjab’s pop singers make regular appearances in the diaspora (1999, 68)».
When Vertovec speaks of transnationalism as an avenue of capital, he is referring to the increasing
international movement of money and resources. The movement of money and resources can take many
forms. There are, for example, transnational capitalists who both live their lives and make their investment
decisions in the context of networks that not only span their country of origin and their country of settlement
but also the globe. Wong and Ho (2006, 249–52) describe Victor Li, the eldest son of Li Ka-Shing (the
nineteenth richest person in the world in 2004, according to Forbes magazine) as one of a growing number of
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transnational capitalists. Li came to Canada in the 1980s and is a Canadian citizen. His migration to Canada
was motivated in part by his family’s desire to pursue dispersal as a way of protecting their business interests
in the context of the British government’s handover of Hong Kong to China in 1999. Li’s business interests are
both massive and diverse. His companies invest in Canada, Hong Kong, and the global marketplace. One of his
conglomerates, Cheung Hong, is involved in property development, real estate, hotels, telecommunications,
e-commerce, ports and related services, and energy, to name only a few. It has operations in 40 countries,
employs over 175,000 people, and is ranked among the top 100 corporations in the world (Wong and Ho
2006, 250). While the case of Victor Li may be exceptional in terms of the vast amount of wealth he controls,
Wong and Ho (2006) argue that smaller-scale transnational investments on the part of other ChineseCanadians are also an important aspect of capital flows between Canada and Hong Kong.
The transnational movement of money and capital is not just confined to large corporations that invest
around the world but also includes the money and resources that flow around the world from ‘ordinary’
individuals in support of their families and friends. For many developing countries around the world,
remittances are an increasingly important part of their respective Gross Domestic Product. In 1994 alone, for
example, Pakistani workers around the world sent US $1.4 billion to Pakistan; Indians remitted US $5 billion to
India and Bangladeshis US $1.1 billion to Bangladesh (Castles and Miller 2003, 170). The US $9 billion in
remittances that is sent every year by Mexicans living in the United States to family members in Mexico
(Castles and Miller 2003, 152) is the Mexican economy’s biggest source of foreign income; remittances
provide more foreign income to Mexico than oil, tourism, or foreign investment (Lugo 2003). The
International Monetary Fund estimates that in 2001, US $28.4 billion was sent out of the United States alone
to other countries in the form of remittances (Wong and Ho 2006, 258).
Many ethnic and religious communities encourage individuals who have moved abroad to invest in notfor-profit projects in their ancestral homelands. These investments constitute yet another form of the
transnational movement of money and resources. For example, over the past 30 years, Sikhs in North
America, Britain, and Malaysia have helped to fund a variety of schools, shrines, health centres, and
community welfare agencies, all of which are intended to promote the well-being of communities in the
Punjab (Tatla 1999, 64–5). Since 1991, Ukrainians in North America have helped to fund the construction of
churches, stock libraries, and provide resources for medical aid as a result of the Chernobyl nuclear accident in
Ukraine (Satzewich 2002). Many other ethnic communities around the world support similar projects in their
respective ancestral homelands. The scale of funding for these kinds of transnationally funded, non-profit projects
in various ancestral homelands appears to be substantial but is difficult to quantify precisely because much of the
funding goes through informal channels and is not necessarily recorded in government statistics.
Transnationalism as a site of political engagement refers in part to the ways that immigrants and
members of ethnic communities continue to engage in the political processes in their respective homelands.
As noted above in the case of Italians, this form of transnationalism can involve formal involvement in
elections in homelands. A related dimension to transnationalism as a site of political engagement is the
existence of dual citizenship. Approximately 90 countries around the world currently allow dual citizenship,
and it is estimated that 500,000 Canadians currently living in Canada possess dual citizenship (Fong 2006, A1).
Dual citizenship provides certain individuals with citizenship rights and obligations in two countries. For some
individuals, the desire for dual citizenship pertains mainly to symbolic ethnicity. Political attachment to an
ancestral homeland through the possession of citizenship are simply used to reaffirm a sense of roots or
identity with little or no formal involvement in the ancestral homelands. In other cases, however, there are
more instrumental reasons that individuals wish to have and retain dual citizenship. In an age of globalization,
dual citizenship can not only facilitate travel but also make investing and doing business easier in both an
ancestral and an adopted homeland. Individuals who possess dual citizenship and have business interests in
two or more countries may be able to use their multiple citizenships to negotiate more favourable tax policies
or have access to state subsidies that are not available to non-citizens.
Political engagement with an ancestral homeland can also occur in the absence of dual citizenship. It
can involve support for specific political parties in the homeland, lobbying government officials in countries of
settlement, and support for the democratic process more generally. The Ukrainian Canadian Congress, with
the financial support of the Canadian government, helped to organize and send individuals of Ukrainian
heritage to Ukraine to help monitor the fairness of the parliamentary elections there in 2004 and again in
2006. In the 1990s, Croatians in Canada, the United States, Germany, and Australia raised nearly US $4 million
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in support of the Hrvatska Democratska Zajednica, one of the main political parties in Croatia (Winland, 2006:
266). And many ethnic groups lobby government officials in their countries of settlement to help support the
development of favourable foreign policies towards ancestral homeland governments. For example, the
Canadian government was one of the first countries to recognize an independent Ukrainian state in 1991 in
part because of lobbying by the Ukrainian Canadian community in Canada.
A number of important questions have arisen about dual citizenship and transnational political ties.
First, the conflict between Israel and Lebanon in the summer of 2006 raised the question of what kinds of
obligations countries like Canada have toward their citizens who have citizenship in another country if they
appear to have moved away from Canada relatively permanently and have rather thin connections to this
country. It is estimated that before the conflict began, approximately 50,000 Lebanese-Canadians lived in
Lebanon. During the conflict, 15,000 Lebanese-Canadians were evacuated from Lebanon at a cost to the
Canadian government of about $85 million; as many as one-half of those evacuated have since returned to
Lebanon (Fong 2006). The issues arising out of the evacuation led the Citizenship and Immigration Canada to
begin a review of the rights and responsibilities association with dual citizenship (Fong 2006).
Second, what do these kinds of transnational political engagements mean with regard to where
political loyalties truly lie? That is, when Italians-Canadians vote in the election of representatives to the
Italian parliament or when Ukrainian-Canadians lobby the Canadian government on an issue related to
Ukraine, does this mean that members of these communities are less loyal to Canada? And what happens if
conflicts arise between the Canadian government and the ancestral homeland that an ethnic or immigrant
community politically supports or is simply from?
On occasions when Canada was in conflict with another country, immigrants and ethnic community
members who maintained real and imagined political or social relationships with that country were defined as
threats to Canada. Perceptions about divided loyalties created concern on the part of Canadian government
officials, who feared that some groups’ homeland-related activities and identities undermined social and
political stability in this country. For example, Japanese-Canadians were interned and/or put into prisoner of
war camps during the Second World War for their real and imagined transnational political ties and identities
(Sugiman 2006). Nearly 8,600 Ukrainians and other peoples were interned in labour camps during the First
World War. These were people unlucky enough to have come from the Austro-Hungarian Empire who had yet
to take out Canadian citizenship when war broke out with the Triple Alliance in 1914. Ukrainians and others
were interned in part because of their perceived political loyalties to the Austro-Hungarian Empire and in part
because they were perceived as a potential fifth-column, ready to surreptitiously undermine the war effort in
this country (Kordan 2002). In both cases, real and imagined ties to ancestral homelands put immigrants in
political jeopardy and resulted in harsh treatment by the federal government.
It is important to note that these kinds of fears have not necessarily dissipated in the early twenty-first
century. Some Muslim and Arab-Canadians worry that their real and imagined interest in maintaining social
and political ties with their countries of origin makes them targets of special state surveillance because they
are suspected of supporting terrorist organizations and causes (Arat-Koc 2006). Members of other ethnic and
religious communities have also been labelled as terrorists or as supporters of terrorist causes by the media or
by governments for their real and imagined support of political causes in their homelands. In North American and
Britain, Sikh support for independence for Punjab has historically been of special concern to governments, and the
bombing of an Air India flight from Vancouver in 1985 placed segments of the Sikh community in Vancouver under
even more scrutiny for its suspected links to terrorist activity (Tatla 1999, 174–5).
The irony of targeting and putting immigrants and ethnic community members under special
surveillance because they maintain either real or imagined interests in politics in their respective homelands
and may lobby the Canadian government for favourable political and economic relationships with their
countries of origin is that these interests and this lobbying might actually lead to better social and political
integration in Canada. Clearly, there is a difference between support for terrorist causes or the use of violence
to achieve political ends in an ancestral homeland and legitimate ethnic mobilization around foreign policy
issues. The latter can benefit social and political culture in Canada and other countries of settlement because
it helps groups to learn the political ropes and how to make political compromises and it reinforces the values
of democracy and pluralism (Wayland 2006).
Five Critical Comments
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The concepts of diaspora and transnationalism have pointed social scientists in useful directions. As we
have seen, it is true that some immigrants return to their countries of origin or move on to other locations.
Vaira Vike-Frieberga came to Canada as a child from Latvia after the Second World War. She spent most of
her adult life as a professor of psychology at the University of Montreal, but she returned to Latvia after her
retirement and in 1999 became its president (Wayland 2006, 27). Many other individuals who left their
countries of origin are now returning to participate in the social, economic, and political affairs of those
countries. It is also true that some migrant populations eventually become permanent residents and citizens
of the state where they settled. Many undocumented Mexican workers who originally entered the United
States temporarily have lived in the country for dozens of years. Clearly, where people come from
undoubtedly plays a critical a role in identity and group formation. Thus, advocates of both concepts have
identified a number of important aspects of immigrant and ethnic group life. At the same time, however, a
number of notes of caution should be raised about some of the wider conceptual claims that these
approaches make. In the concluding part of this paper, we want to highlight five particular reservations.
Are ‘old’ distinctions passé?
First, the distinction between ‘immigrants’, ‘migrants’, ‘refugees’, and other categories of people who
cross international borders is not simply relevant to an earlier phase of migration within the world system.
The socio-legal distinctions between immigrants, migrants, and illegal immigrants have real consequences,
particularly at the level of state policy, citizenship, and access to public resources. In many countries, the
distinction between ‘migrants’ (who only have the right of temporary entry and settlement), ‘immigrants’
(who have the right of permanent residence in their country of destination), and ‘illegal immigrants’ is still an
important point of differentiation in citizenship rights and associated claims to access to certain public
resources (Satzewich 2006). Moreover, these socio-legal considerations have an impact on processes of
community formation and associated transnational practices—issues that are obviously dear to scholars
working within both the diaspora and transnational frameworks. To state the obvious, migrant workers, like
those who come to Canada every year from Mexico who are granted the right of temporary entry and who
face restrictions over their ability to circulate within particular national labour markets, are forced into being
‘transnational’ and at the same time face serious external constraints in their ability to become or form part
of a relatively permanent ‘diaspora’ community in the countries within which they work. Immigrants, with the
right to permanent settlement, have more options and face different sets of constraints and concerns.
Is transnationalism historically new?
Second, while Basch et al. (1994) may have been correct in their assumption that ‘the popular’ image of
immigrants was one of ‘uprootedness’ and ‘permanent rupture from their ancestral homelands’, earlier
research on immigrant and migrant incorporation did in fact recognize the complexity of migratory flows, the
fluidity of international boundaries, and migrants’ complicated attachments to and relationships with their
ancestral homelands. Some authors were in fact silent on transnationalism and the significance of homeland
ties and identities, but others did pay attention to ‘transnationalism’, although they may not necessarily have
labelled the activities and behaviour as such (Winland 1998). As some historians have been at pains to point
out, immigrants have always had a transnational orientation, although the forms and intensity of
transnationalism may have become more complex (Gabaccia 2000).
For example, American historian Marcus Lee Hansen, author of The immigrant in American history
(1940) and The Atlantic migration: 1607–1860 (1961) was well aware of transnational connections, the fluidity
of international boundaries, and the influence of ‘home countries’ on the lives, experiences, and practices of
immigrants in North America. In an essay titled ‘Migration across the northern border’, published in 1936,
Hansen argued that: «no population study of historical interest is complete if it ignores the fact that the
Canadian-American boundary, which meant so much to the diplomat, legislator and tradesman, was nonexistent in the consciousness of the unnumbered hundreds of thousands who were doing the principal jobs of
the century—turning the wilderness into farms and homes (1940, 177)».
Hansen’s early recognition of the fluidity of international borders and identities was not just relevant to
his analysis of Canada-US patterns of migration. In an overview of the field titled ‘Immigration as a field for
historical research’, originally published in 1926, Hansen was acutely aware that European immigrants to the
United States had complicated identities and relationships with their ancestral homelands. According to
Hansen, immigrants and their descendants: «on occasion,… been more interested in fighting the battles of the
old country than in participating in the affairs of the new…. Research will probably reveal that the emergence
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of the new nations of Eastern and Central Europe in consequence of the World War was possible only
because there had existed in America, for a generation or two, active colonies of those nationalities, which
had kept alive the ideal of independence and could offer financial support and political pressure at the critical
moment (1940, 211–12)».
Furthermore, in a rather prescient observation made in 1967, Anthony Richmond concludes his book
Post-war immigrants in Canada with the following observation: «Nationalism, and questions of political
allegiance, are likely to remain important social issues in Canada, as in may other parts of the world, in the
foreseeable future. Nevertheless, if migration, like other forms of occupational and social mobility, is
functionally necessary in industrialized societies, concepts such as ‘absorption’, ‘assimilation’, and
‘integration’ may no longer have any sociological significance. Instead it will be necessary to focus attention
upon specific social processes such as group formation, socialization, occupational mobility, and the changing
reference models of migrants and non-migrants respectively. It becomes anachronistic to assume that
migrants will settle permanently in a particular country or locality. It will be important to make the optimum
use of their occupational skills for the duration of their stay and to facilitate the rapid assumption and
relinquishment of social ties. The political and social institutions of urban societies will have to be adapted to
the needs of transilient rather than sedentary populations (Richmond 1967, 278, emphasis ours)».
Clearly, earlier work in the field did recognize the fluidity of boundaries and borders, the transitory
nature of identity, and the impact of the ‘homeland’ on the lives, consciousness, and social and political
organization of immigrants and ethnic groups (Brubaker 2005). In some ways, criticisms of the so-called
‘traditional’ work are based on the construction of a straw man.
The usual rejoinder to this historical critique of the concept of transnationalism is that new
communications and transportation technologies have made transnational practices more intense, more
immediate, and more systematic than in the past. Portes et al. (1999, 225) argue that while previous
generations of immigrants engaged in practices that reinforced bonds between their country of origin and
their country of settlement, these activities lacked the ‘regularity, routine involvement, and critical mass
characterizing contemporary examples of transnationalism’. While they recognize that there are some
legitimate examples of transnationalism in the past—particularly ‘elite-type’ transnationalism and longdistance trading relationships—they are largely exceptional cases that are not relevant for the vast majority of
Europeans who left their ancestral homelands in the first half of the twentieth century. In their view,
‘contemporary transnationalism corresponds to a different period in the evolution of the world economy and
to a different set of responses and strategies by people in a condition of disadvantage to its dominant logic.
Herein lies the import of its emergence’ (Portes et al. 1999, 227).
However, few have systematically compared the similarities and differences between the ‘old’ ways that
immigrants maintained ties with their homelands through letters, telexes, trains, and ships and the new forms of
transnationalism facilitated by faxes, email, and fast airplanes (but see Glick Schiller 1999). While it is obvious that
communications and transportation technologies have evolved, it is not obvious that these technologies have
produced qualitatively different kinds of communities, patterns of settlement, and adjustment. In other words,
differences between then and now have tended to be asserted rather than demonstrated.
Are nation-states irrelevant?
Third, are nation-states really irrelevant in a supposedly transnational world? How important are states
versus international norms and conventions in shaping the lives and rights of immigrants? Christian Joppke
(1999; Soysal, 2000) argues that within liberal democracies, the main source of immigrant rights still tend to
be domestic in nature. While not discounting the role of international human rights norms, regimes, and
conventions, Joppke argues that in states with a ‘robust liberal infrastructure and tradition, there is no need
to resort to international norms’. In contrast, he suggests that international human rights norms matter
mostly in ‘illiberal or newly liberalizing states’. Perhaps the most telling example of Joppke’s point is the
United Nations Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers, which came into force in July
2003. The convention has generated far more interest in ‘liberalizing states’ than in the ‘developed world’.
The 32 states that had adopted the convention as of 1 January 2004 include: Azerbaijan, Bangladesh, Belize,
Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Cape Verde, Chile, Colombia, Comoros, Ecuador, Egypt, El
Salvador, Ghana, Guatemala, Guinea-Bissau, Kyrgyzstan, Mali, Mexico, Morocco, Paraguay, Philippines, Sao
Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tajikistan, Togo, Turkey, Uganda, and
Uruguay. There are a number of notable absences from this list: Australia, Canada, the United States, and all
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of the European Union countries (Satzewich 2006). Clearly, one common denominator in the list is that it is
made up of immigrant-sending countries. The question of why advanced, industrialized, immigrant-receiving
countries have not signed on to the convention needs to be the subject of further research (Weisbrodt 1999).
However, their failure to do so points to the limited role that this particular international charter plays in
migrant-receiving countries and the continuing relevance of state-based charters, human rights codes, and
legislation in shaping the rights that migrants and immigrants have and claim.
Clearly, states and nations still weigh heavily on diaspora and transnational politics and identity. As
Anthias (1998, 570) notes, diasporas may finance various kinds of national struggles and projects, and nationstates see their respective diasporas as resources and use real and imagined bonds of ethnicity to secure
capital, financial aid, and political influence. States, particularly in the aftermath of 11 September 2001, also
continue to spend considerable resources on border control to protect the integrity of the nation-state.
Canada and the United States are taking active and cooperative measures to beef up border control and
border security, including the sharing of more information.
Is assimilation irrelevant?
Fourth, some of the previous work on immigrants and ethnic relations was more relational and
nuanced than contemporary critics give it credit for. That is, before the ‘discovery’ of transnationalism, earlier
generations of scholars studied how immigrants settled into their new country, their occupational careers,
their educational adjustment, their attitudinal, cultural, and structural assimilation, and the extent to which
they lost and maintained their old-world identities and ties (Alba and Nee 1999). Some conceptualized the
immigrant settlement process as a trade-off between integration and ethnic maintenance. Ironically,
however, in searching for evidence of transnational practices, some present-day scholars seem to have
forgotten that immigrants and members of ethnic groups who engage in transnational activities or practices
have jobs or run businesses in their country of settlement, join trade unions or business associations, vote in
and occasionally run in elections, send their children to school, watch television, buy groceries, and take
visiting relatives to see Niagara Falls. That is, at the same time that immigrants maintain their transnational or
diaspora identities and practices, they also reproduce their conditions of existence in their country of
residence and settlement. These routine and everyday non-transnational activities are just as important to
understand as voting in an election back home, sending money to relatives, and spending time in the old
country. Some contemporary studies of transnationalism leave the impression is that all immigrants or ethnic
groups do is ‘be’ transnational (Roberts, Frank, and Lozano-Ascencio 1999).
The concept of diaspora is somewhat insulated from this shortcoming in that it recognizes the
dialectical nature of immigrant and ethnic group incorporation. Cohen’s (1997) approach recognizes that the
material conditions that propel people to leave their countries of origin have an impact on the formation of
diaspora consciousness, although he does not systematically examine how the conditions that led people to
leave shapes their adjustment to their new homeland. Cohen also recognizes that diasporas often have an
uneasy relationship with the host society and that the diaspora can be a site of creativity. Thus, the concept of
diaspora may be more useful for recognizing the relational aspects of settlement and continued engagement
with a distant homeland than the concept of transnationalism.
Marginality and exclusion a driving force of transnationalism?
Fifth, is marginality and exclusion, in both the country of origin and the country of settlement, responsible
for transnationalism? Some scholars seem to be unaware of the contradictions inherent in their own work. That is,
while marginalization, exclusion, and blocked mobility are important themes in the analysis of transnationalism,
many of the same researchers also acknowledge that there is an ‘elite’-level transnationalism in which relatively
privileged groups participate in the international circulation of capital, commodities, and services. Faist’s (2000,
196) example of this kind of transnationalism is ‘the hypermobile Chinese businessmen in North America’. He
argues that ‘these «astronauts» establish a business, say, in Singapore, but locate their families in Los Angeles, New
York or Toronto to maximize the educational opportunities for their children or as a safe haven in the event of
political unrest’. While it is true that this group of business immigrants in Canada and elsewhere have been
racialized, and while the children of the ‘astronauts’ may face a certain amount of everyday racism in North
America (Li 1994), it is difficult to argue that these wealthy capitalists and their families face serious economic
disadvantages, deprivation, and blocked mobility in Canadian society and that their ‘disadvantage’ in Canada
contributes to their transnational identities or practices.
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Other research suggests that socially marginal communities are not the only ones engaged in
transnational activities (Matthews and Satzewich 2006). For instance, immigrants from the United States in
Canada, while generally economically privileged, appear to engage in many of the same individual and
institutional-level transnational practices that other less advantaged immigrants do. According to research
conducted by John Hagan (2001) on American war resisters in Canada, many Americans in Canada regularly
travel to the United States to visit friends and family or on vacation. Many have gone back to live in the
United States for periods of time and then return to Canada. Furthermore, research shows that American
immigrants in Toronto have a lower than average rate of home ownership in the city, and Murdie and Teixeira
(2003, 177) argue that this is due in part to the fact that ‘Americans employed by U.S.-owned firms view their
stay in Toronto as transitory’. Furthermore, Americans have one of the lowest rates of citizenship acquisition
of all immigrant groups in Canada. It is not implausible to suggest that this is in part because they continue to
identify at some level with their ancestral homeland and because like other transnational immigrants, they
want to keep their options open both for themselves and for their children. Americans in Canada have plenty
of access to information about their ancestral homeland and can easily follow American economic, political,
cultural, and sporting events. Both Democrats Abroad and Republicans Abroad encourage continued political
participation the US by American citizens who have moved abroad (Matthews and Satzewich 2006). In short,
marginality, blocked mobility, and socio-economic deprivation are not the only forces driving
transnationalism.
Summary
Over the past 20 years, the concepts of ‘diaspora’ and ‘transnationalism’ have become central to
scholarly scripts about immigrant and ethnic community life. The concepts share similar critiques of existing
literature and display similar concerns about the changing nature of immigrant and ethnic group activities,
practices, and community life. For example, when Alejandro Portes et al. (1999, 221) talk about the
transnational practices of immigrants that include ‘the manifold socio-cultural enterprises oriented toward
the reinforcement of a national identity abroad or the collective enjoyment of cultural goods’, they seem to
be talking about the same thing that Robin Cohen (1997) describes as a diaspora’s effort to maintain a strong
ethnic group consciousness over time.
Despite their common recent histories and common analytical concerns, the concept of diaspora has
been more sharply criticized than the concept of transnationalism. Further, each concept has been developed
largely within its own problematic. While there have been some efforts to delineate the proper relationship
between the concepts of diaspora and transnational, this paper has suggested that solutions proposing that
‘diaspora’ should be thought of as one particular form of transnational community are problematic. The paper
has offered an alternative way of thinking about the relationship between these two important concepts. It
has suggested that the two are more compatible than some who work within the transnational perspective
imply and that one way to reconcile them is to define transnationalism as a set of practices in which
diasporas, immigrants, and others engage.
*The paper appears as Chapter 8 in Vic Satzewich and Nick Liodakis, ‘Race and Ethnicity in Canada: A
Critical Perspective. Toronto: Oxford University Press, 2007.
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Ярослав СИРНИК
Українське історичне товариство у Польщі, ІНП Вроцлав, Польща

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ТОВАРИСТВО У ПОЛЬЩІ (1956–1990), ЙОГО
ДІЯЛЬНІСТЬ, ТА РОЛЬ У ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ В УКРАЇНІ
Вступ
Аналіз ролі Українського суспільно-культурного товариства (УСКТ) у державотворчому процесі в
Україні слід розпочати з де-ѐких зауважень. Перше з них таке: наскільки відомо автору, досі,
пропонована тема не була предметом вичерпних наукових досліджень. Висловлявані подекуди
міркуваннѐ, часто куртуазійного характеру, про роль українців з Польщі у створенні самостійної
української держави, здебільшого, позбавлені достовірного інформаційного підґрунтѐ щодо ціюї теми. А
це може наштовхнути на висновки, що події, ѐкі відбувалисѐ за західним кордоном України, мали длѐ її
історії маргінальне чи третьорѐдне значеннѐ.
УСКТ, ѐке існувало у 1956–1990 роках, було юдиноя організаціюя длѐ українців, що проживали на
території Польської Народної Республіки (ПНР), ѐку офіційно визнавала влада. Друга важлива структура
виклячно українського характеру, що працявала длѐ громади – Греко-католицька церква, що мала
напівлегальний статус. Останнѐ, про ѐку треба пам’ѐтати, тобто Православна церква, була у своя чергу
обезсилена державним апаратом, ѐкий пригнічував її та намагавсѐ іноді використовувати у своїх цілѐх.
У запропонованому матеріалі, автор буде намагатисѐ віднайти відповідь – наскільки важливоя у
новітній історії України була діѐльність Товариства та її активу. Відповідь на поставлене запитаннѐ
спробуя дати наводѐчи приклади форм діѐльності Товариства, а також конкретних дій, ѐкі могли мати
вплив на підтримку ідеї самостійної української держави. Внаслідок історичних подій, були вони, ці дії,
ѐк правило, непрѐмого чи прихованого характеру. До того ж, додавала сили українському народу у ті
дні констатаціѐ того, що кожен виѐв піклуваннѐ про рідну культуру, мову, історія, що був водночас
виѐвом патріотизму, ю внеском у збереженнѐ, а відтак у відбудову української національної ідеї, – ідеї,
без ѐкої немислиме виникненнѐ та існуваннѐ української держави.
Чергове зауваженнѐ, ѐке необхідно зробити у вступі, стосуютьсѐ хронології. Зовсім по-різному
треба ж бо розглѐдати, в контексті минулого українців з Польщі у період до 1947 р.і у 1947–1956 роки,
ще інакше – наступне тридцѐтиліттѐ і врешті, зовсім по-іншому – переломні 1986–1991 роки. Коли
говоритиме про УСКТ, нас будуть цікавити в основному третій і четвертий зі згаданих періодів.
Українці у Польщі після ІІ світової війни
Під кінець ІІ світової війни на території ѐка мала увійти до складу нової народної польської
держави, проживало білѐ 700 тис. корінного українського населеннѐ. Їхню подальше проживаннѐ тут не
співпадало однак з проголошуваними польськими комуністичними ідеологами тезами, про
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одноманітність майбутньої держави. Автором згаданої концепції був Альфред Лѐмпе, згодом майже так
само висловлявавсѐ Еміль Раппапорт, її палким прихильником був також провідний діѐч Польської
Робітничої Партії (ПРП) та (її І секретар у 1943–1948 рр.) – Владислав Ґомулка. Звичайно, перетвореннѐ
Польщі у моноетнічну державу – не було новим віѐннѐм у польській політичній думці. Промовистим
залишаютьсѐ факт, що ця ендецьку концепція втілявали в життѐ саме комуністи. Користувалисѐ вони у
цьому готовими і прикладами способів розв’ѐзки національних питань у СРСР, а саме: становище
українців у Польщі було тісно пов’ѐзане з долея польського населеннѐ у радѐнській державі.
Ще під час бойових дій, а саме у вересні 1944 р., т.зв. урѐди – з одного боку УРСР, а з другого
тимчасовий урѐд Народної Польщі – Польський Комітет Національного Визволеннѐ (ПКНВ), підписали
договір, на основі ѐкого мав здійснитисѐ «добровільний обмін лядністя»: полѐки мали виїхати до
Народної Польщі, українці – до Радѐнської України. На практиці, цей формально добровільний обмін
став обманом, оскільки українці неохоче покидали свої домівки. Незадовільний темп виїздів спонукав
польські власті до використаннѐ длѐ переселеннѐ частин війська, унаслідок чого, до 1946 р. з Польщі
вибуло до пів мільйона лядей української національності. Водночас з території СРСР приїхало сяди білѐ
1,5 мільйона полѐків, що їх називали у тодішніх документах «репатріѐнтами». Серед ѐких знайшлосѐ до
речі досить багато жидів, а також певна група українців, що втікали перед совютськоя владоя. Длѐ
прикладу, серед «репатріованих» знайшовсѐ і нинішній греко-католицький митрополит Іван Мартинѐк,
ѐкий шестилітком потрапив на Нижня Сілезія (південно-західна Польща).
На зламі 1946-1947 рр. комуністичні власті Польщі констатували, що у державі залишилосѐ не
більше 20–30 тис. українців. Незабаром виѐвилосѐ що їх ю значно більше. У ході підготовки до акції
«Вісла» стало відомо, що депортувати з осілих земель доведетьсѐ білѐ 140–150 тис. населеннѐ.
У запущеній в дія у квітні 1947 року акції «Вісла», ѐка мала статисѐ початком «остаточної розв’ѐзки
українського питаннѐ у Польщі» [1], збилисѐ в одне усі елементи, що формували політику польських
комуністичних властей щодо української національної меншості. Акціѐ «Вісла», була без сумніву,
елементом тоталітарної сталінської соціѐльної інженерії, прикладом розв’ѐзуваннѐ національних проблем
шлѐхом примусових, масових переселень мирного населеннѐ. Була, ѐк вже згадалосѐ, продовженнѐм
довоюнних планів польських ендеків [2]. Сталасѐ «поюднувальним фактом» поміж комуністичноя владоя і
рештоя суспільства [3], «справедливоя відплатоя» за «українські звірства» у роки світової війни [4]. Мала
ж вона й інші значеннѐ длѐ Польщі: економічне (заселеннѐ Західних земель) та поліційно-військове
(прискореннѐ ліквідації УПА на території Польщі). Проте коли мова йде про суть акції «Вісла», то тут
жодних сумнівів не залишаю лист відправлений з Міністерства відзиских земель з 10 листопада 1947 р., в
ѐкому читаюмо: «4. Zasadniczym celem przesiedlenia osadników «W» jest ich asymilacja w nowym środowisku
polskim, dołożyd należy wszelkich wysiłków, aby cel ten był osiągnięty. Nie używad w stosunku do tych
osadników określenia «Ukrainiec». W wypadku przedostania się z osadnikami zna Ziemie Odzyskane elementu
inteligenckiego, należy taki bezwzględnie umieszczad osobno i z dala od gromad, gdzie zamieszkują osadnicy z
akcji «W». 5. Swoboda ruchu osadników z akcji «W» zasadniczo ma byd ograniczona. W szczególności
niedopuszczalne jest opuszczenie Ziem Odzyskanych i powrót na dawne tereny» [5].
Споміж ю 150 тис. переселенців, 3.873 особи потрапили до Центрального табору праці у авожні.
Більше 160 з них знайшли тут своя смерть [6]. Відтак в ході акції «Вісла» військові суди засудили 315
українців, з ѐких 173 – на смертну кару [7]. На колишніх землѐх, не враховуячи північного Підлѐшшѐ,
ѐке уникнуло виселеннѐ, післѐ акції «Вісла» залишилосѐ б. 10–15 тис. yкраїнців та б. 40–45 тис. осіб з
т.зв. мішаних подружь [8].
Акціѐ «Вісла» не проходила на Західних землѐх справно. Місцева адміністраціѐ з великим
запізненнѐм отримувала інструкції з централі. У Варшаві зовсім не переймалисѐ повідомленнѐми
низових структур про відсутність умов длѐ прийнѐттѐ нових поселенців. Українців селили переважно по
селах, виділивши зруйновані і розграбовані господарства [9]. Згідно з початковими інструкціѐми,
«поселенців зі спец-акції В» не вільно було розміщати у прикордонній зоні, а також не ближче, ѐк за 30
км від воюводських центрів. Число українців у громаді (ґміні) не могло перевищувати 10 відсотків.
Внаслідок проведеннѐ переселень переважно весноя, а також умов, в ѐких розташовано переселенців,
на зламі 1947 і 1948 рр. реальноя стала длѐ них загроза голоду. Це занепокоїло власті, бо лихо могло
врешті-решт поширитисѐ і на польське населеннѐ. Про ті, ѐкі погані умови були створені українцѐм,
свідчить от хоча б така цитата з листа відправленого Міністерством відзискиних земель до іншого
відомства – Міністерства відбудови: «Stwierdzono szereg wypadków opuszczania zajmowanych ruin i
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przenoszenia się do dawnych niemieckich bunkrów wojennych położonych przeważnie w lesie» [10].
Поміж 7 і 28 вереснѐм 1947 р. Міністерство відзискиних земель направило у провінція інспекторів,
ѐким доручили перевірити рівень реалізації постанов пов’ѐзаних з акціюя «Вісла». В першу чергу йшлосѐ про
з’ѐсуваннѐ того, чи українці розміщені згідно з регламентом (згадані вище пропорції населеннѐ, відстані від
міст і кордонів). З’ѐсувавши жалягідне становище переселенців, комуністичний урѐд виділив врешті
допоможні фонди длѐ них у розмірі 450 мільйонів злотих у скарбових кредитах [11].
Від осені 1947 р. до весни 1952 р. дії державних властей щодо українців були продовженнѐм
напрѐмків, передбачених акціюя «Вісла». Цѐ фраза використовуваласѐ зрештоя в офіційних документах
щонайменше до січнѐ 1950 р. [12] Таке велике значеннѐ мали закони, ѐкі позбавлѐли окремих осіб і цілі
інституції, в тому числі церковні, матеріальних благ. Повертатисѐ на рідні землі було заборонено.
Синонімом слова «українець» стало в офіційній номенклѐтурі понѐттѐ «переселенець з акції В». Щойно
від 1952 р. дозволено було навчати дітей рідної мови. Великих переслідувань зазнали Церкви. Головну
роль у роз'юднанні і так розпорошених українських громад взѐло на себе сумнозвісне Управліннѐ
безпеки, тінь ѐкого переслідувала українців до кінцѐ існуваннѐ Народної Польщі.
Генезис УСКТ
Політична лініѐ, а точніше: стратегіѐ стосовно реалізації національної політики польських
комуністичних властей, почала зміняватисѐ приблизно на зламі 1951/52 рр. Проф. Роман Дрозд бачить
у цій зміні перш за все спробу введеннѐ нової тактики длѐ подальшої полонізації українців, оскільки
дотеперішнѐ тверда політика не принесла очікуваних наслідків. Стержнем дій комуністів залишивсѐ
принцип утриманнѐ українців ѐкнайдальше від рідних земель. В цьому напрѐмку фактично діѐла
квітнева постанова Політб’яро Центрального Комітету Польської об’юднаної робітничої партії (ПОРП) з
1952 р. Говорилосѐ у ній про випадки поганого ставленнѐ місцевих органів влади до українського питаннѐ,
дискримінація виселенців з акції «В» у економічному, соціальному, культурному та освітньому планах.
Проте, постанова правлѐчої партії виразно вказувала на два головні елементи, ѐким і надалі держава мала б
протиставлѐтисѐ. Першим з них було протистоѐннѐ т.зв. самовільним (нелегальним) поверненнѐм з Західних
земель. Другим – протидіѐннѐ спробам відбудови структур Греко-католицької церкви.
Згідно з існуячими механізмами здійсненнѐ влади, постанова Політбяро була передана длѐ
реалізації низовим адміністративним структурам. Принесло це деѐкі позитивні наслідки вже восени
1952 р. коли відкрилисѐ перші пункти навчаннѐ української мови при державних початкових школах.
Глибинний аналіз ѐвища показую однак, що таких пунктів було значно менше, ніж зазначалосѐ у
історичних джерелах, тобто менше ѐк 24. Це відбувалосѐ внаслідок поганого ставленнѐ польського
суспільства до українців, через відсутність програм навчаннѐ, підручників та вчителів. Щоб подолати
останню, у Варшаві було відкрито Кафедру української філології. Партійна постанова зовсім не
спрацявала у культурній сфері. Всього-навсього розгорнули діѐльність ледве кілька окремих гуртків
самодіѐльності. Легшим все ж стало становище українських селѐн, ѐкі почали отримувати права на
земельні ділѐнки, що їх оброблѐли.
Паралельно з постановоя Політбяро, ІІІ Департамент Міністерства громадської безпеки (МГБ)
прийнѐв курс на протидіѐннѐ повернення українців на рідні землі. У письмі директора Департаменту з
травнѐ 1952 р. читаюмо зокрема: «Począwszy od dnia 1 VI br. samowolne powroty muszą byd bezwzględnie i
całkowicie zlikwidowane», і далі, що українців, ѐкі наважатьсѐ повертатисѐ опіслѐ ціюї дати «bezzwłocznie
zatrzymywad, przesłuchiwad w charakterze podejrzanych i natychmiast z powrotem wysiedlad przy pomocy
MO» [13]. Пік протиукраїнських заходів Управліннѐ безпеки припав на першу половину 1954 р., коли
масовими арештами закінчиласѐ провокаційна акціѐ «Ц-1» [14].
У половині 1955 р. цим разом із Секретаріату ЦК ПОРП, було направлено до адмістративних
структур у терені листа, у ѐкому з’ѐсовано незадовільний рівень реалізації постанови Політбяро з квітнѐ
1952 р. Проте, попри багатослів’ѐ, м.ін. щодо наміру надалі змінявати становище українців у Польщі,
головний вислів документу був спрѐмований на протидіѐннѐ повернення. Цього разу однак вирішено
залучити до діла самих українців, тим паче, що в окремих осередках серед українського студентства
почалисѐ пожвавлені консультації, з метоя відпрацяваннѐ методів праці на підтримку національної
тотожності. Таким чином, від осені 1955 р. почалосѐ до створеннѐ т.зв. культ-освітних комісій, що діѐли
при адміністративних установах (Президіѐх народних рад). Врешті, у червні 1956 р. було створено
Українське суспільно-культурне товариство – УСКТ.
У задумах властей УСКТ мало стати елементом корпоративної, тоталітарної системи. Зі спогадів, а
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також з праць деѐких дослідників дізнаюмосѐ про розвинуту мережу гуртків Товариства (вся його
історія їх створено у 343 місцевостѐх). Це сприймаютьсѐ, ѐк свідченнѐ масового прагненнѐ українців
збудувати представницьку організація і таким чином відстоявати національні інтереси громади. Проте,
не від сьогодні відомий факт, пригаданий нещодавно Рафалом Зюмкювічом у журналі «Жечпосполіта»,
що власті іноді самі ініціяять постаннѐ тої, чи іншої структури, длѐ того, щоб мати кращий оглѐд
процесів, ѐкі відбуваятьсѐ у даній групі [15]. Здаютьсѐ, так було також у випадку УСКТ.
Власті дуже швидко спробували запрѐгти організація до реалізації своїх цілей. Практично до 1958
р. ліквідовано усі спроби на автентичне представництво громади перед властѐми. Через неповний рік
післѐ виборів з посади голови Товариства був змушений піти Степан Макух – довоюнний член КПЗУ.
Розбито дотеперішні Воюводські управи у Зеленій Горі та Вроцлаві, ѐкі найгучніше домагалисѐ
полагодженнѐ основної справи длѐ більшості українців – повного засудженнѐ акції «Вісла». Великим
ударом длѐ громади стали показові процеси початку 60-х років, коли було засуджено окремих
активістів УСКТ: Михайла Ковальського, Мирослава Трухана, Льва Горака і Степана Павлище.
Від самого ж початку існуваннѐ УСКТ організація оплітала мережа сексотів. Служба безпеки
завжди утримувала по кілька таюмних співпрацівників у Головній управі, редакції тижневика «Наше
слово» та воюводських структурах УСКТ. За попередніми підсумками можна ствердити, що впродовж 35
років існуваннѐ Товариства, білѐ 500 осіб, здебільшого українців і членів організації, співпрацявало з
комуністичним апаратом безпеки.
Доходимо тут до моменту, де треба згадати про те, що інвігілѐціѐ УСКТ польськоя СБ, чи ВСВ
(військовими спецслужбами) мала також свій міжнародний контекст. Це напрѐму стосуютьсѐ головної
теми статті. Москва у різний спосіб намагаласѐ придержати в рамках імперії непокірну Україну. Дії і
паралельно протидії у боротьбі українців за свободу розгорталисѐ на різних фронтах. ХХ століттѐ
принесло море української крові, відданої в боѐх за свою, але бувало і за чуже. Проте, найближче до
території УРСР, у Народній Польщі, післѐ останніх пострілів у Бескидах, Надсѐнні чи Холмщині надалі
тривала спокійніша уже, але все-таки важлива длѐ остаточної перемоги, боротьба за Самостійну
Україну. Її продовжували несвідомі засідки, вчиненої на них польськоя безпекоя, члени т.зв. мережі
«Зенона». Але продовжував її насправді кожен, хто у ці темні дні не давав забути світові про українську
мову, хто незважаячи на неприѐзне ставленнѐ довкіллѐ, посилав дітей на уроки рідної мови, хто мав
відвагу голосно домагатисѐ права повернутисѐ на рідні землі, служити Богові у рідному обрѐді тощо.
Існуваннѐ побіч імперії свідомої та активної частини українського народу аж ніѐк не могло пройти
Москві повз очі. Територіѐ Польщі була з географічної точки зору потенційно найкращим та
найкоротшим транзитним шлѐхом з Вільного Світу в Україну. Відділена від світу залізноя завісоя,
обведена по своїх краѐх колячим дротом, Радѐнська держава пильно стежила за подіѐми у т.зв.
близькому закордонні. Нерідко просила своїх відданих колег з соціалістичного табору посилити наглѐд
за небезпечними длѐ себе територіѐми чи стежити за такими ж ѐвищами. Спільні акції проводилисѐ
зразу ж опіслѐ виникненнѐ Народної Польщі. Деѐкі історики пробуять при цьому стверджувати, що
саме у Москві прийнѐто рішеннѐ про проведеннѐ депортації українців в акції «Вісла». Мабуть,
радѐнська сторона була задіѐна у згадану тут справу «Зенона». Окремоя та багатосяжетноя справоя
було спільне руйнуваннѐ юдності українського народу агентуроя КДБ і СБ у рамках підсиляваннѐ т.зв.
лемківського сепаратизму, від 80-х років більше відомого ѐк складова частина т.зв. політичного
русинізму. У 1958 р. розглѐдали можливість введеннѐ радѐнського агента до справи «Спулка», у ѐкій від
1954 р. стежили за провідними українськими діѐчами з Польщі – Степаном Заброварним, Мирославом
Труханом, арославом Грицковѐном, Михайлом Лесевим, Романом Шпорляком та іншими [16]. Цього
самого року радѐнський агент «Кравс» був відправлений на відпрацяваннѐ у околиці Лябачева [17].
Спільними, веденими паралельно діѐми, були акції польської МВС під кодом «Скорошит» та КДБ код
«88». Справа «Скорошит» стосуваласѐ до діѐльності Левка Горака, активіста УСКТ з Ельбльонга, у ѐкого у 1965 р.
виѐвлено «націоналістичну» літературу, у цьому числі матеріали привезені з Киюва Степаном Павлище,
зокрема: повідомленнѐ про діѐльність української інтелігенції, спаленнѐ бібліотеки УАН у Киюві, похорон поета
Володимира Сосяри та прониканнѐ патріотично настроюних осіб до апарату безпеки УРСР [18].
Польське СБ постійно консультувалосѐ щодо веденої перевірки з КДБ. Варто згадати, що справа
«88» стосуваласѐ м.ін. до Михайла Горинѐ, Богдана Горинѐ, Івана Драча та ін. [19] Врешті, 8 груднѐ 1965
р. Горака і Павлише обвинуватили в тому що: «działając wspólnie rozpowszechniali przez przepisywanie na
maszynie, kolportowanie oraz odczytywanie innym osobom narodowości ukraioskiej różne pisma w języku
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ukraioskim, które w fałszywym i tendencyjnym świetle przedstawiały politykę narodowościową i kulturalną
rządu ZSRR wobec narodu ukraioskiego, co mogło poderwad zaufanie społeczeostwa polskiego do idei i
założeo socjalistycznych dot. równouprawnienia narodów oraz osłabiad więzi sojusznicze łączące Polskę z
ZSRR a tym samym wyrządzid istotną szkodę interesom paostwa polskiego» [20].
Длѐ дезінтеграції українського середовища у Вроцлаві (Нижнѐ Сілезіѐ) у половині 70. років туди
відрѐджено агентів «Іванюнко» та «Запорожець». Існую багато достовірних дослідів, ѐкі вказуять на
можливі дії радѐнських спецслужб щодо ІV Загальноосвітнього ліцея з українськоя мовоя навчаннѐ у
Лігниці ще і в другій половині 80. років. Цѐ елітна школа була неймовірно важливоя установоя длѐ
відродженнѐ у Польщі української інтелігенції. Її випускниками стали у свій час: теперішній грекокатолицький владика Володимир Ящак, рѐд свѐщеннослужителів обох східних віровизнань, посли до
польського Сейму – проф. Володимир Мокрий, Мирослав Чех, активісти УСКТ, а згодом і ОУП, серед
ѐких і нинішній голова ОУП – Петро Тима.
Дуже характерним документом у цьому плані ю курс до подальшої праці на відтинку
«українського націоналізму» з 1973 р. Читаюмо у документі м.ін.: «Posiadane informacje pozwalają
stwierdzid, że zaszły istotne zmiany w metodach, formach i taktyce wrogiej działalności prowadzonej przez
ukraioskie nacjonalistyczne ośrodki za granicą. Działalnośd ta koncentruje się na zbieraniu informacji o
charakterze wywiadowczym i przygotowaniu akcji dywersyjno-sabotażowej w ZSRR oraz paostwach obozu
socjalistycznego. Ośrodki nacjonalistyczne traktują nasz kraj, jako przedpole prowadzenia swych działao na
terenie Radzieckiej Ukrainy» [21].
1973 р. датуютьсѐ кореспонденціѐ поміж полковником Карпановим з радѐнського гарнізону у Клячеві
білѐ Щеціна і шефом щецінської СБ – полковником Шиманським. Полковник Карпанов писав у травні 1973
р., що за його даними у Щеціні існую домівка УСКТ, до ѐкої приходѐть «біженці» з західних областей України.
Можливим отож ю, писалосѐ у документі, що окремими членами Товариства ведетьсѐ «націоналістична
робота», направлена проти СРСР та радѐнських військ у Польщі. Полковник просив, отже, повідомити його
про діѐльність у домівці та про міркуваннѐ щодо можливості спільних дій в українському середовищі міста
[22]. У відповідь полковник Шиманський написав: «Mając na względzie potrzebę systematycznego i
wszechstronnego prowadzenia operacyjnego rozpoznania postaw, nastrojów i całokształtu w środowisku
ukraioskim podatnym na działalnośd nacjonalistyczną, widzimy potrzebę zaangażowania Waszych możliwości
agenturalnych. Istniałaby potrzeba odbycia spotkania dla ustalenia kierunków i skoordynowania wspólnych działao
operacyjnych w tym zagadnieniu» [23]. Звернімо увагу, що длѐ польських державних служб це були спільні дії
на міждержавному рівні, скеровані проти частини власних громадѐн.
За часів існуваннѐ організації у її середовищі протидіѐли дві течії. Оскільки нам уже відома
позиціѐ влади, тож приглѐньмосѐ детальніше до стремлінь самих членів УСКТ.
Головну увагу треба звернути на неймовірно поширену культурно-освітня активність. За часів
організації виникло більше 200-от різних художніх колективів. У ході своїх досліджень ѐ відшукав
відомості про 43 українські хори, серед ѐких знайшлисѐ такі знамениті ѐк гдансько-варшавська «Дума»,
білобірська «Верховина», лігницька «Полонина», врешті репрезентаційний хор УСКТ – «Журавлі». Далі –
26 ансамблів пісні і танця зі знаменитим ляблінським «Барвінком», ѐкий наприкінці 50-х років
гастролявав по Волині, «Ослав’ѐнами» з Мокрого, чи «Лемковиноя» з Горлиць, білѐ 70-ти естрадних
колективів («Трембіта», «Чумаки», «Канни» та інші) та драматичних гуртків (перемиський, щецінський,
менші гуртки з Мазур, що на півночі Польщі).
З 1960 р. УСКТ було видавцем славного альманаху «Український календар», у ѐкому не лише
друкувалисѐ матеріали авторів з України, але ѐкий різними шлѐхами туди і доходив. «Календар», хоч з
обов’ѐзковими матеріалами ідеологічного характеру, типовими ѐрликами, переважноя більшістя
обсѐгу пригадував світлі постаті української культури, приносив вартісну інформація про історія
України. До того ж – видававсѐ на високому графічному та мовному рівні, даячи насолоду читачам від
живої української мови. Попри цензуру, двічі редакторам «Календарѐ» вдалосѐ помістити у ньому
зображеннѐ тризуба (у 1961 і 1964 рр.). До речі – слідів, а до того й анеґдотичних інгеренцій цензури, у
змісті «Календарѐ» знаходимо безліч. У 1965 р. тут уміщено два вірші Ліни Костенко, афоризми Марка
Твайна, 12 юврейських дотепів [24] і навіть витѐг з партійної постанови, у ѐкій говорилосѐ про можливу
«співпраця соціалізму з капіталізмом» чи непомітну, статистичного характеру, стаття «Варшава у
цифрах»: «Następną pozycją, która naprasza się o pewną korektę jest «Warszawa w cyfrach». (...) uważam za
wskazane usunąd zestawienie cyfrowe począwszy od słów «Seredni ciny:» – do kooca. Wypacza to bowiem
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rzeczywistośd, sugeruje malejącą z roku na rok stopę życiową i postępujący rozkład rodziny. A w ogóle całe to
zestawienie cyfrowe, mające pokazad czytelnikowi Warszawę wczoraj i dziś, wygląda jak obskubane kurczę. I
to w dwudziestą rocznicę PRL» [25].
Подібне, чи навіть і більше значеннѐ мав тижневик «Наше слово», ѐкий також доходив на
Україну. Дистрибуційна фірма, державне, по суті партійне підприюмство,»Рух» фіксував, що у половині
60-х років в Україну потрапила принаймні третѐ частина тиражу, ѐкий становив білѐ 8 тис. примірників.
Читач міг, наприклад, прочитати на сторінках «Нашого слова» і про смерть Степана Бандери[26]. У 1965
р. головний редактор тижневика Микола Щирба у відкритий спосіб підтримав стаття інж. Віктора
Могильного, ѐкий на сторінках «Літературної України» домагавсѐ поверненнѐ до правопису букви «ґ». У
1966 р. «Наше слово» сповіщало про 100-літтѐ від днѐ народженнѐ Михайла Грушевського [27]. Роком
пізніше уважний читач міг віднайти замітку про Миколу Хвильового, а вечір, йому присвѐчений,
організував ляблінський гурток УСКТ [28]. Широко друкувалисѐ у тижневику матеріали про напрѐмки
діѐльності КПУ, ѐку, ѐк відомо, очолявав тоді Петро Шелест. Редакторам «Нашого слова» час від часу
вдавалосѐ поміщати і матеріали, що стосувалисѐ найбільшої травми – акції «Вісла», ѐк хоч би, поміщена
у 20 номері з 1971 р. статтѐ Михайла Павлище [29].
З другої половини 80-х років «Наше слово» під керівництвом Мирослава Вербового, з номера в номер
почало висвітлявати автентичний національний простір. У 1985 році з’ѐвиласѐ статтѐ С. Заброварного
«Через сумлінне вивченнѐ суті конфліктів – до повного взаюмозрозуміннѐ», ѐка повідомлѐла про зустріч у
щецінській домівці з проф. Южи Томашевським – дослідником історії міжвоюнного періоду. Цѐ зустріч була
одніюя з багатьох спроб інтелектуального діалогу, ѐкий активно проводивсѐ у окремих осередках УСКТ від
початку існуваннѐ Товариства. З українськоя громадоя зустрічалисѐ чільні історики (ан Козік, Владислав
Серчик, Ришард Тожецкі), мовознавці та інші. Від половини 80-х років, головно заходами українських
студентів у Гданську, Варшаві, Кракові та Ляблині, організовано наукові та популѐрно-наукові українознавчі
сесії. Таким чином відбуваласѐ спроба представити ширшому гуртові лядей, а передовсім польським
інтелектуальним елітам, справжню обличчѐ українства.
У 19 номері «Нашого слова» з 1987 р. поміщено зображеннѐ кнѐжих монет з ХІ століттѐ [30].
Врешті відважилисѐ писати у тижневику «Рѐшів», замість дотепер вживаної форми «Жешув» [31].
Обов’ѐзковим елементом кожного випуску тижневика були новини про діѐльність Спілки Письменників
України [32]. Вони з’ѐвлѐлисѐ у окремій колонці пз. «За рідну мову, національну гідність, братерство» [33].
Також у освітній галузі, УСКТ добилосѐ значних успіхів. Формально навчальний процес на українській
мові відбувавсѐ у рамках державної освітньої системи. Він здійснявавсѐ в малоефективних тзв. пунктах
навчаннѐ української мови. Окрім цього, у різний час існувало декілька шкіл, у ѐких українська мова була
формально мовоя викладаннѐ. Фактично, навчаннѐ української мови від половини 60-х років здійснявалосѐ
лише на предметових занѐттѐх. Проте, завдѐки наполегливій праці вчителів української мови (таких ѐк
Теофіль Щерба, Іван Співак, чи Степан Бень та рѐд інших), відданості вчителів і вихователів у школах і
гуртожитках (Ірини Дрозд, Олекси Кутинського, Ірини Снігур, Семена Матейки, арослави Поповської та
інших), інструкторів художніх колективів (Богдана Фіцака, Михайла Дуди, Генрики Димітрювої) та багатьох
відомих і невідомих героїв оціюї «сродної праці» вже від половини 70-х років ХХ ст. ми можемо говорити про
відродженнѐ української інтелігенції у Польщі. Сьогодні важко визначити рівень активності української
громади у Польщі, у ѐкій не було випускника котроїсь з українських шкіл. Окрім цього, чергові хвилі
української еміграції з Польщі підсилили діаспору на Заході, передовсім у Канаді, США та Німеччині. Деѐкі з
українських громадѐн Польщі працяять зараз і в Україні.
Врешті хотілосѐ б сказати ще раз, хоч з іншої перспективи, і про вже заторкнуту вище справу
міжнародних контактів УСКТ. Фактично, Товариство не проѐвлѐло великої активності на полі міжнародних
відносин, отож і не було спроможне до того, щоб відіграти приписувану її властѐми роль. Але не можна
легковажити досѐгнутими тут успіхами, особливо, беручи до уваги створені комуністами важкі умови длѐ
діѐльності Товариства. Їх джерелом була самовіддана працѐ найсвідомішої горстки уескатівського активу.
До кінцѐ 80-х років організаціѐ досить млѐво співпрацявала з декількома «прогресивними»
товариствами: Культурним Соязом Українських Трудѐщих Чехословаччини, Товариством Карпаторуських
Канадійців та, передовсім: – з Українським Товариством Культурних Зв’ѐзків з Закордоном у Киюві, ѐке
було насправді урѐдовоя одиницея. Останню, зі згадуваних тут, було, на думку бандерівських організацій
на Заході, лише знарѐддѐм у атаці КДБ на українську еміграція [34]. Щойно наприкінці 80 років монополіѐ
на зв’ѐзки з діаспороя була фактично закінчена. З українськими студентами з Польщі налагодило тісний
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зв’ѐзок Товариство Лева, міцнішими стали відносини Соязу Письменників України з УСКТ, встановлено
контакти з Товариством Української Мови, а врешті і з самим Народним Рухом України за Перебудову.
Дещо краще виглѐдала справа навчаннѐ студентів факультету української філології у Киюві та т.зв.
літних курсів. Давали вони добру справжня можливість підтримувати зв’ѐзки з материком. В другий бік
несли також інформація про те, що у чужій державі плекаютьсѐ українська мова, що, попри
несприѐтливі умови. горить український дух.
Клопотаннѐм діѐчів УСКТ, особливо з краківського, щецінського, кошалінського, гданського,
ольштинського та варшавського осередків, використовувавсѐ кожен приїзд українського письменника, чи
поета, науковцѐ, а навіть спортсменів длѐ зустрічей з українськоя громадоя. Гостѐми редакції «Нашого
слова» бували Максим Рильський [35], Олекса Полторацький [36], з громадоя зустрічалисѐ Іван Драч [37],
Ліна Костенко, Ростислав Братунь [38], Дмитро Павличко, Борис Олійник. Завдѐки цим зустрічам, у 1968 р. у
«Літературній Україні» з’ѐвиласѐ статтѐ Олійника пз. «В Польщі живуть українці» (№ 30 з 1968 р.).
Проголошений у СРСР курс на «перебудову» спричинивсѐ до пожвавленнѐ культурних зв’ѐзків
УСКТ з Україноя. У 1987 р. на сцені сопотського українського фестиваля пісні і танця виступали
довгоочікувані гості з Материка – тріо бандуристок з Киюва і буковинський бард – Микола Мозговий
[39]. Публіка привітала артистів з України, ѐк справжніх посланців з-над Дніпра. Весноя і осіння 1988 р.
в Україні перебувала офіційна делегаціѐ Товариства. Її наслідком було підписаннѐ договору поміж
Товариствами «Україна» і УСКТ. Договір цей приніс новий імпульс длѐ подальшого співробітництва.
Значноя подіюя у самостійницьких процесах в Україні можна назвати турне чоловічого хору «Журавлі»,
ѐкий у березні 1989 р. побував у кількох містах України. Про концерти «Журавлів», їхній артистичний
рівень, а передовсім про автентичність українського духу, ѐкий еманував від виконуваних хором пісень,
з неприхованим ентузіазмом висловлявалисѐ м.ін. Іван Драч та Ювген Сверстяк [40].
У новітній історії Польщі, 1989 р. ю символом переходу від тоталітарної системи до демократії. Круглий
стіл, за ѐким сіли представники частини опозиції і представники влади, відкрив шлѐх до виборів 4 червнѐ, до
ѐких у Сеймі знайшлосѐ 35% депутатів від Громадѐнських комітетів (Солідарності), тобто від опозиції. Серед
інших потрапив сяди і українець – Володимир Мокрий. На хвилі піднесеннѐ та ентузіѐзму, в ході чергового
українського фестиваля у Сопоті, сталасѐ річ небувала у повоюнній історії Польщі. На сцені з’ѐвивсѐ синьожовтий прапор, а близько 6 тисѐч прибулих відспівали заборонений гімн: «Ще не вмерла Україна!». Присутній
представник адміністративних органів так пізніше описав оці події: «Już w trakcie drugiego koncertu dało się
zauważyd sporo elementów nacjonalistycznych, m.in. na widowni pojawiły się flagi w kolorach żółtym i niebieskim
(barwy nacjonalistów ukraioskich). Znaczna częśd młodzieży i dzieci było poubierane w kolorach żółtym i niebieskim.
Pojawiły się również transparenty z napisami «Chod od pługa lecz nie sługa» oraz Niezależnego Zrzeszenia Studentów
Ukraioskich nawołujące w swej treści do popierania tego ruchu. Również oficjalny znaczek Festiwalu nosił elementy
nacjonalistyczne. Wykonany był w kolorach żółtym i niebieskim z elementami fali morskiej w kształcie stylizowanego
«tryzuba». (...) *Na trzecim koncercie+ Na widowni pojawił się ob. Włodzimierz Mokry – członek UTSK, poseł na Sejm
nowej kadencji desygnowany przez Komitet Obywatelski «Solidarnośd» – owacyjnie witany przez publicznośd.
Natomiast przebieg czwartego koncertu można określid mianem manifestacji politycznej antypolskiej i antyradzieckiej.
Organizatorzy przestali całkowicie panowad nad sytuacją. Widownia wywołała na scenę ob. W. Mokrego i ob. z USRR
[Bogdana] Horynia – przedstawiciela helsioskiej grupy ukraioskiej. Na tle transparentów z trizubem *sic!+ oraz
uniesionymi rękoma w kształcie litery «V» wznoszono m.in. hasła «niech żyje wolna Ukraina» [41].
Політичні переміни у східній і середній Ювропі восени 1989 р., відомі ѐк «осінь народів»,
перенесли українське питаннѐ у міжнародні форуми. У вересні 1989 р. учасниками установчого з’їзду
Руху були м.ін. гості з Польщі – посол Володимир Мокрий і головний редактор «Газети Виборчої» –
Адам Міхнік. Віддзеркаленнѐм перемін, до ѐких дійшло на зламі 1989-1990 років, була спільна
присутність представників України – Віталіѐ Дончика з Руху, Станіслава Лазебника і Сергіѐ
Марушевського з Товариства «Україна», Яріѐ Огульчанського з Товариства Української Мови, Наталії
Поклад з Спілки Письменників України, разом з представниками діаспори – Аскольдом Лозинським,
Романом Шупером, Богданом Нагайлом, Франком Сисином і Володимиром Малиновичем на
останньому з’їзді УСКТ, на ѐкому перейменовано ця організація в Об’юднаннѐ українців у Польщі.
Висновки
Василь Микитась написав колись книжку «Галузка могутнього дерева». Не переоціняячи, але і не
нехтуячи внеском української громади з Польщі, у процес відроджуваннѐ оцього «могутнього дерева»,
треба справедливо відзначити, що у понурий час московсько-комуністичної домінації в Україні, уескатівська
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вітка віддавала своюму Материку плодоносні соки, не лише в міру, але і понад свої можливості. Горстка
розпорошених, приречених на небуттѐ, гартованих у безнастанних пропагандистських наскоках, тихих
героїв, серед ѐких знайшлосѐ і цих кільканадцѐтеро активістів УСКТ, ув’ѐзнених у 1960–1981 рр. за своя
суспільну діѐльність, спричиниласѐ до того, що українська ідеѐ вижила.
Українці з Польщі зробили також свій внесок у розвиток української культури і науки. Знаменитий
хор «Журавлі», митці (Лев Гец, примітивіст Никифор Дровнѐк), скульптори (Григорій Пецух), гравери (Тирс
Венгригович), поети (Остап Лапський, Мілѐ Лучак, Женѐ Жабінська, Тадей Карабович, чи призабутий аків
Дудра), мовознавці (Степан Козак, Василь Назарук, Михайло Лесів), невтомні популѐризатори української
культури зі Степаном Заброварним – це колективи і ляди, ѐких варто пригадувати в незалежній Україні.
УСКТ відігравало також популѐриторську роль серед польського населеннѐ. Велелядні почини
(фестивалі), виданнѐ, камерні зустрічі з представниками тогочасної еліти – все це підтримувало інтерес
до дослідженнѐ різних аспектів українського питаннѐ. Згодом молоде поколіннѐ українців у Польщі
осмислило суть своюї історичної місії: будуваннѐ помостів поміж полѐками і українцѐми [42]. Дивлѐчисѐ
сьогодні на добрі відносини між польськоя та українськоя державами, добачаймо у них і частинку
послідовної, багатолітньої праці українців з Польщі, у цьому числі і УСКТ.
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УКРАЇНЦІ В ЛАТВІЇ: ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ
Історіѐ світової цивілізації в останні півтора сторіччѐ перенасичена подіѐми глобального
характеру. Серед них – жахливість двох світових воюн, безлічі кривавих локальних конфліктів, страхіттѐ
неймовірно жорстоких диктатур. Невипадково боротьба народів за звільненнѐ від несвободи, гніту і
безправ’ѐ стала длѐ них життюво необхідноя. А перехід від тоталітарних режимів до демократичного
устроя суспільства виѐвивсѐ неможливим без утвердженнѐ прав лядини, поваги до гідності особистості
з боку держави, а з боку індивіда – усвідомленнѐ того, що він сам відповідаю за себе, за свою сьогоденнѐ
та прийдешню. Саме тому, що ідеального захисту прав лядини ще досі не досѐгнуто ні в одній країні, цѐ
проблема не тільки не втрачаю своюї актуальності, а й час від часу загостряютьсѐ. Адже мир і злагода на
Землі, організоване громадське життѐ немислимі без поваги до лядини, її прав, свобод і потреб.
Демократіѐ та права лядини ю невіддільними одне від одного. Інакше кажучи, права лядини – це
головна умова та ознака демократії, гуманістичний, лядський вимір правової державності. Гарантіюя ж
реальності прав лядини у плані її захисту від абиѐких порушень ю правова держава. Здійсненність прав
лядини визначаютьсѐ переважно їх яридичноя забезпеченістя з боку держави. І тим основним
«каналом», за посередництвом ѐкого відбуваютьсѐ здійсненнѐ прав лядини, слугую інститут
громадѐнства.
В ідеалі права громадѐнина мали би збігатисѐ з правами лядини. Але історіѐ знаю й протилежні
варіанти цього співвідношеннѐ, коли певні можливості лядини спочатку були закріплені у державному
законодавстві ѐк права її громадѐн, а вже згодом відображались у міжнародно-правових документах ѐк
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права лядини. Проте, з іншого боку, на державному рівні далеко не завжди міжнародно-правові
документи повністя чи частково приймались до виконаннѐ. І це не зважаячи на те, що та чи інша
держава, приюднавшись до відповідних світових або регіональних пактів та угод, зобов’ѐзувалась їх
виконувати. Виправданнѐ тому знаходилось зазвичай у так званому «особливому стані» держави.
Латвіѐ ѐк держава, що відновила у 1991 році своя незалежність, посилаячись ѐкраз на свій
«особливий стан», винайшла невідомий до того спосіб побудови суспільства. Рішеннѐм Верховної Ради
Латвійської Республіки від 15 жовтнѐ 1991 року була прийнѐта постанова «Про відновленнѐ прав
громадѐн Латвійської Республіки на основних умовах натуралізації», ѐка поділила жителів Латвії на дві
категорії *1+. Перша – громадѐни (ті, ѐкі мали громадѐнство Латвії до 17 червнѐ 1940 року та їхні
нащадки, приблизно 2/3 жителів). Друга – негромадѐни (всі, хто не проживав у Латвії до 17 червнѐ 1940
року та їхні нащадки). Закон Латвії про громадѐнство, прийнѐтий Сеймом Латвії 22 липнѐ 1994 року,
лише закріпив ця відмінність *2+. Перед «негромадѐнами Латвії» був відкритий шлѐх індивідуальної
натуралізації, ѐк длѐ іноземців.
Своя позиція у цьому питанні латвійська влада аргументую «окупаціюя» Латвії Радѐнським
Соязом у 1940 році і подальшоя «колонізаціюя» республіки російськомовними приїжджими. Спілка
українців Латвії не згодна з ціюя точкоя зору, але й не опротестовую її. Оскільки, вважаюмо, набагато
важливіше інше. Конкретно ось що: у 1991 році представники Народного фронту Латвії (НФЛ) йшли на
вибори у Верховну Раду, не приховуячи своїх планів щодо здобуттѐ незалежності Латвії, але при цьому
обіцѐячи реалізувати в республіці так званий «нульовий варіант» громадѐнства *3+. Суть «нульового
варіанту» в тому, що громадѐнство повинні були отримати всі, що проживали в Латвії на той момент .
Саме цѐ передвиборна обіцѐнка допомогла НФЛ зібрати значну частку голосів нелатишів, у
значній мірі – українців, і перемогти на виборах. Проте післѐ проголошеннѐ незалежності цѐ обіцѐнка
була забута, також був прийнѐтий згаданий закон, породжувач «негромадѐн».
Таким чином, 15 жовтнѐ 1991 року стало з подачі політиків водорозділом длѐ народу Латвії, бо
майже всі латиші в цей день стали громадѐнами вже незалежної держави, а абсолятна більшість
нелатишів була позбавлена цього права (на 9 серпнѐ 1993 року – 714 980 чоловік). Серед них більш ніж
92 тисѐчі українців (98 відсотків української діаспори) *4+. Всі вони в одну мить перетворилисѐ в
«чужинців», бо саме так перекладаютьсѐ на нашу мову з англійської слово «aliens», що написане зараз
на паспортах негромадѐн.
Особливо образливоя така назва стала длѐ тих українців, що разом з латишами під їх лозунгом
«За нашу і вашу свободу» боролисѐ, починаячи з 1987 року, за відновленнѐ незалежності Латвії.
Збереглисѐ історичні фотографії літа 1988 року, коли на площі білѐ пам’ѐтника Свободи поруч з
забороненим тоді темно-червоним з білоя смугоя посередині національним прапором Латвії вперше
з’ѐвивсѐ й синьо-жовтий український прапор. І серед тих, кого за таке зухвальство кагебісти потѐгли на
допити, були також українці. Вкрай незрозумілим длѐ українців виѐвилосѐ й те, що без громадѐнства
залишилисѐ їхні діти та внуки, ѐкі народилисѐ вже в Латвії і длѐ ѐких цѐ країна стала дійсно
батьківщиноя.
Зрозуміло, що, окрім політичного обґрунтуваннѐ встановленнѐ «особливого статусу» длѐ
негромадѐн (1/3 жителів) з боку держави, потрібні були яридичні підстави. Адже «особливий статус»
передбачаю цілу низку обмежень політичних та соціально-економічних прав, ѐких наразі за даними
правозахисників налічуютьсѐ білѐ 80. Вперше спроба відповіді на це питаннѐ була дана в буклеті
«Ювропейський Сояз і негромадѐни», підготовленому в грудні 2004 року Секретаріатом міністра з
особливих доручень у справах громадської інтеграції при фінансовій підтримці Ювропейського Соязу
*5+. Вона така: «Латвійські негромадѐни маять особливий правовий статус, ѐкий витікаю із специфічної
історії і політичної ситуації в Латвії». Тобто в основі всього – «специфічна історіѐ» і не менш специфічна
«політична ситуаціѐ». І все. Ні про ѐке правове обґрунтовуваннѐ подібного твердженнѐ, що йде врозріз
з міжнародним правом, у згаданому буклеті не сказано ні слова! Та й нема що сказати, бо право аж ніѐк
не може витікати ні з історії, ні тим більше з ѐкоїсь ситуації.
Нагадаюмо, що, згідно з міжнародним правом, за конституційно-правовим статусом фізичні особи
поділѐятьсѐ на громадѐн і осіб без громадѐнства (апатридів) *6+. Проте в латвійському праві вперше в
світі з’ѐвлѐютьсѐ ще одна категоріѐ – негромадѐни, ѐкі відрізнѐятьсѐ від апатридів. Негромадѐни,
наприклад, маять латвійські паспорти (на відміну від спочатку синіх, а з 2007 року – червоних
цивільних, паспорти негромадѐн фіолетового кольору).
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Неоднозначний статус негромадѐнина підкреслив і Конституційний суд Латвії (Суд Сатверсме) в
рішенні від 7 березнѐ 2005 року: «З ухваленнѐм Закону про негромадѐн виникла нова, раніше невідома
міжнародному праву категоріѐ осіб – негромадѐни Латвії. Негромадѐни Латвії не підлѐгаять
прирівнявання ні до одного зі встановлених міжнародно-правовими актами статусів фізичної особи,
тому що встановлений длѐ негромадѐн об'юм прав не відповідаю повністя жодному з цих статусів» [7].
Посилаячись на факт окупації і прийнѐту концепція не повторного отриманнѐ, а відновленнѐ
перерваної в 1940 році державності Латвії, суд вказав, що негромадѐн не можна вважати ні
громадѐнами, ні іноземними громадѐнами, ні особами без підданства. Це особи з «особливим
правовим статусом». Статус негромадѐнина не ю різновидом латвійського громадѐнства і його не можна
вважати таким. Суд також визнав, що в його повноваженнѐ не входить давати роз'ѐсненнѐ понѐття
«негромадѐнин». Це не стільки яридичне, скільки політичне питаннѐ, ѐке слід було б розглѐдати в
рамках того, що існую в країні, на думку суду, демократичного політичного процесу, визначивши статус
негромадѐнина в міжнародному праві.
Проте правовий зв'ѐзок негромадѐн ю визнаний Латвіюя певноя міроя, на підставі чого виникли
взаюмні права і обов'ѐзки. Це витікаю із статті 98 Конституції, ѐка, серед іншого, визначаю, що кожен, що
маю паспорт Латвії, маю право на захист держави і право на вільне поверненнѐ до Латвії *8+. Цим
Латвійська Республіка обґрунтовую думку, що наѐвність категорії негромадѐн не ю порушеннѐм
Конвенції ООН 1961 року про скороченнѐ числа апатридів *9+.
Цікаво, що ООН не зараховую негромадѐн до суб'юктів Конвенції про статус апатридів 1954 року,
але вклячаю їх у своя статистику осіб без громадѐнства *10+. Проте спеціальний доповідач ООН з
питаннѐ про сучасні форми расизму, расової дискримінації, ксенофобії і пов'ѐзаній з ними нетерпимості
все-таки позначаю негромадѐн Латвії ѐк апатридів і посилаютьсѐ на конвенція 1961 року, рекомендуячи
Латвії переглѐнути умови натуралізації *11+.
Незважаячи на приведені спроби обґрунтувати «особливість» статусу негромадѐн, українці, що
підпали під його дія, почали фактично відчувати на собі дискримінаційну сторону свого негаданого
статусу. Зі сторони Латвії це була чимала низка різних обмежень. Наведемо лише деѐкі з них.
«Негромадѐни» не можуть працявати суддѐми, адвокатами, приватними детективами, митниками,
пілотами, пожежниками (!), керівниками аптек. «Негромадѐни» не можуть набувати земля у власність,
купувати житло у держави і муніципалітетів, не можуть отримувати компенсація витрат за центральне
опаленнѐ (!), «негромадѐнам» заборонене носіннѐ вогнепальної зброї (громадѐнам можна) тощо.
Не кажучи вже про відсутність головного політичного права – обирати і бути обраним до
представницьких органів державної влади і місцевого самоврѐдуваннѐ *12+. Зараз склаласѐ абсолятно
абсурдна ситуаціѐ. Згідно з правовими нормами Ювропейського Соязу, німець або італіюць, що прожив
в Латвії три місѐці, може голосувати на муніципальних виборах. А коли прожив шість місѐців — може
балотуватисѐ в місцеві органи влади. Тоді ѐк «негромадѐнин», що народивсѐ в Латвії, прожив тут
тридцѐть або п'ѐтдесѐт років, такого права позбавлений! Природно, що українці сприймаять таку
ситуація ѐк власне приниженнѐ.
Тепер дещо про можливість надбаннѐ громадѐнства Латвії негромадѐнами. Цей процес, згідно з
Законом про громадѐнство, розпочавсѐ у лятому 1995 року *13+. Длѐ натуралізації необхідно дати
обіцѐнку вірності Латвійській Республіці, сплатити мито, скласти іспити з латиської мови, конституції,
гімну і історії Латвії (деколи з питаннѐми, відносно відповідей на ѐкі в латвійському суспільстві існую
серйозна розбіжність в поглѐдах). В середньому процес натуралізації займаю 7—8 місѐців. До кінцѐ
березнѐ 2008 р. процедуру натуралізації пройшли успішно 128 286 чоловік (більшість — негромадѐни,
але також апатриди і іноземці) *14+. Долѐ етнічних українців серед всіх негромадѐн у 2008 році – 9.46 %
(3 місце післѐ росіѐн і білорусів). Серед етнічних українців у 2008 році 64,3 % негромадѐн (в 1993 –
93,7 %) [15].
За даними дослідженнѐ Управліннѐ натуралізації, основні причини, за ѐкими негромадѐни не
йдуть на натуралізація, такі:
– переконаннѐ, що громадѐнство належить їм по праву — 34,2 % (це основний мотив серед
українців, виходѐчи з вищесказаного. – Прим. авт.),
– недостатню володіннѐ латиськоя мовоя — 23,2 %,
– складаннѐ іспиту з історії — 20,5 %,
– менші витрати негромадѐн на візи в низку країн — 20,2 %,
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– розмір мита — 20,2 % [16].
ак причини, що перешкоджаять натуралізації, називаять також літній вік, з ѐким пов'ѐзано
недостатню знаннѐ латиської мови і відсутність мотивації отриманнѐ громадѐнства *17+.
Міжнародне суспільство висловляю різні думки про негромадѐнство і умови натуралізації. У
рекомендаціѐх міжнародних організацій ю такі типові побажаннѐ: спростити процедуру натуралізації і
скоротити відмінності в правах громадѐн і негромадѐн. Так, місії ОБРЮ по наглѐду за парламентськими
виборами 2006 р. в Латвії констатували: «Той факт, що істотна частина дорослого населеннѐ не маю
виборчого права, свідчить про те, що і далі наѐвний дефіцит демократії. ОБРЮ, Парламентська Асамблеѐ
ОБРЮ, Рада Ювропи і Рада країн Балтійського морѐ в своїх рекомендаціѐх відзначали необхідність
розглѐду можливості наданнѐ негромадѐнам права на участь у муніципальних виборах [18].
Найбільш жорстоко від поділу лядей на «чистих» і «нечистих» у Латвії постраждали
політрепресовані, особливо українці. Серед них чимало лядей, ѐкі були примусово депортовані, а
потім покинули Україну, рѐтуячись від комуністичних чи нацистських репресій, осіли в Латвії, знайшли
тут другу батьківщину, поріднились із латишами. У квітні 1995 року Сейм Латвії прийнѐв «Закон про
визнаннѐ статусу політично репресованої особи длѐ потерпілих від комуністичного та нацистського
режимів», ѐкий передбачаю, що такий статус надаютьсѐ тільки громадѐнам Латвії та їхнім нащадкам, а
також тім постійним жителѐм Латвії, ѐкі були репресовані післѐ 8 травнѐ 1945 року і до 21 серпнѐ 1991
року на території Латвії *19+.
Всі, хто був репресований за межами Латвії, не маять права на статус політрепресованих осіб і
відповідно на моральні та правові гарантії держави. А вони хоча й дуже куці, та ю. Серед таких
дискримінованих законом лядей чимало українців та вихідців з України, ѐкі були репресовані за часів
комуністичного та нацистського режимів в Україні, інших республіках колишнього СРСР. Неодноразові
зверненнѐ цих лядей до Сейму Латвії, інших державних органів із проханнѐм залучити їх до складу
політрепресованих, що вже отримали такий статус за діячим законом, не берутьсѐ до уваги. Вісім років
тому на своїх зборах українські політрепресовані створили комітет з відстояваннѐ своїх прав. На початку
2001 року представники комітету разом зі співголовоя Спілки українців Латвії Анатоліюм Скальським
добилисѐ зустрічі з групоя депутатів Сейму Латвії і членами Державного бяро захисту прав лядини. Під
час зустрічі вони дістали підтримку своїх прохань. Але коли питаннѐ спробували винести на розглѐд
Сейму Латвії, воно навіть не було вклячене до порѐдку денного роботи парламенту. Далі до цього
питаннѐ тут не повертались.
Намагалисѐ заплѐмовані новоя латвійськоя владоя жертви комуністичного та нацистського
терору, ѐкі не за своюї волі стали на відміну від «добрих» політрепресованих-громадѐн «поганими»
політрепресованими-негромадѐнами, шукати правди в Україні. Але ніѐкої допомоги ні від кого не
отримали. Це питаннѐ було зовсім відсутнім у міждержавних розмовах. До нього байдуже ставлѐтьсѐ в
Міністерстві закордонних справ України, воно взагалі нікого не цікавить. Між тим, час плине. Ті, що
постраждали від політичних репресій, – ляди вже похилого віку. Із трьохсот відомих нам колишніх
політв’ѐзнів більшість за ці роки так і не дочекаласѐ правди вже за часів демократії.. акими б мотивами
не керувались латвійські законодавці в своюму опорі призначити статус всім без винѐтку
політрепресованим, всі вони безпідставні ѐк з точки зору прав лядини, так і сумісності з нормами
демократії та свободи. Таку оцінку ставимо й українським парламентарѐм, ѐкі, незважаячи на наші
зверненнѐ до них, навіть не подумали знайти спільну мову у цьому питанні зі своїми латвійськими
колегами.
Тепер про ставленнѐ України до висвітлених вище та інших проблем, ѐкі безпосередньо
торкаятьсѐ більшості української діаспори Латвії. ак це не болѐче казати, етнічна батьківщина не тільки
не цікавиласѐ нашими справами, але подекуди ігнорувала їх, покірно вишиковуячись у кільватері тих
країн, що йшли назустріч усім пропозиціѐм Латвії з моменту отриманнѐ незалежності, навіть не
поцікавившись думками з цього приводу місцевої української громади. Ось характерний приклад.
Кількість міжнародних договорів, дискримінаційних щодо негромадѐн, і число країн, що їх підписали,
складаять відповідно 140 і 161. Абсолятним лідером за числом підписаних дискримінаційних щодо
негромадѐн умов ю Україна (7). Наведемо лише деѐкі з них: «Про дружбу і співробітництво», ст. 9, 15,
18 (23.05.1995), «Про захист вкладів», ст. 1 (2а) (24.07.1997), «Про захист інтелектуальної власності», ст.
15 (2). (22.11.1995), «Про повітрѐне сполученнѐ», ст. 3 (4). (23.05.1995), «Про вільну торгівля», ст. 12.
(29.11.1991), «Про правову допомогу», ст. 1, 11, 16, 17, 18, 21, 24, 44, 55 (1) (23.05.1995) [20].
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З боку України без ніѐкої спроби домовитисѐ з владоя Латвії одразу була зроблена фактична
ізолѐціѐ українців Латвії від етнічної батьківщини. Перш за все, длѐ них був введений суворий візовий
режим при поїздках в Україну. Тобто була поставлена перепона на шлѐху спілкуваннѐ з батьками,
рідними на етнічній батьківщині. Всі намаганнѐ українських громадських організацій, ѐкі на той час
з’ѐвились у Латвії на хвилі загального національного відродженнѐ, домогтисѐ хоча б спрощеного
візового режиму були марними. Незадоволеннѐ таким станом скінчилось в середині 90-х років гучним
пікетом протесту білѐ посольства України. Ляди принесли й передали тодішньому тимчасовому
повіреному панові Володимиру Чорному петиція на адресу української влади, під ѐкоя стоѐли десѐтки
тисѐч підписів. Головний мотив просторої петиції можна сформулявати в декількох словах: «Не
позбавлѐйте нас зв’ѐзків з Україноя». На деѐкий час цѐ акціѐ дала певний результат: візовий режим
було скасовано майже на 1,5 роки. Та потім все повернулосѐ назад.
Між іншим, той пікет призвів до створеннѐ Спілки українців Латвії, ѐка була у той час заснована на
загальних зборах у присутності більш ніж 700 представників діаспори зі всіх кінців країни.
Перше ж питаннѐ, ѐке було піднѐте на тих вже історичних, ѐк їх назвали, Вселатвійських
українських зборах, – це можливість повернутисѐ в Україну. Воно природно витікало з того факту, що
багато українців та вихідців з України, відчувши себе, післѐ поділу їх на громадѐн та негромадѐн,
лядьми «другого сорту», побажали виїхати до родинних місць. Були навіть створені організації
сприѐннѐ вирішення цього питаннѐ. Та коли вони почали звертатись до різних гілок центральної та
місцевих українських влад, то одразу наштовхнулисѐ на байдужість і нерозуміннѐ. Виѐвилосѐ, що в
Україні ніхто й не думав про створеннѐ законних підстав длѐ підтримки потенційних переселенцівспіввітчизників. А без конкретної допомоги в отриманні житла та можливостей працевлаштуваннѐ в
більшості випадків переселеннѐ не було можливим. Тому з тої майже третини українців, що залишили
Латвія в перші роки післѐ прийнѐттѐ законів, що дискримінували їх, більшість поїхала не в Україну, а в
інші країни сходу і заходу, де можна було отримати більші чи менші, проте жадані пільги.
Длѐ тих українців, що все-таки залишилисѐ в Латвії, нерозв'ѐзноя ось вже протѐгом багатьох
років проблемоя стала незмінна наѐвність візового режиму під час відвідин України. Постійна боротьба
Спілки українців Латвії проти ціюї дискримінації українців Латвії з боку етнічної батьківщини не даю, на
жаль, ніѐких результатів. Ось найсвіжіші обурливі факти. У квітні 2005 року Президент України
В. Ященко своїм указом скасував візи длѐ громадѐн Ювропейського Соязу у зв’ѐзку з проведеннѐм у
Киюві Фестиваля Ювробаченнѐ. Та українців-негромадѐн Латвії встановлені пільги не стосувались. Хто з
них хотів побувати на заходах Ювробаченнѐ, мусив оформлявати візу. Такий стан залишивсѐ й післѐ
того, ѐк згаданий безвізовий режим длѐ громадѐн ЮС з тимчасового перетворивсѐ на постійний
відповідно до Указу Президента України № 1131/2005 від 26 липнѐ 2005 року *21+.
От і виходить, що латиші-громадѐни можуть їхати в Україну без віз, а українці-негромадѐни
повинні отримувати візи. Приходѐть думки, що Міністерство закордонних справ України зароблѐю таким
чином гроші на українцѐх, ѐкі ю негромадѐнами. Цѐ ситуаціѐ ніѐк не зрозуміла длѐ наших лядей. Тим
більше, що в Латвії проживаю приблизно 60 тисѐч етнічних українців, із них 40 тисѐч негромадѐни.(А в
Естонії, де теж ю «негромадѐни», загалом 28 тисѐч українців, із ѐких негромадѐн приблизно 20 тисѐч).
Всім їм длѐ в’їзду в Україну необхідно мати візи.
Спілка українців Латвії, ѐка ю найбільш численноя та давньоя серед організацій нацменшин у
Латвії, неодноразово зверталась до Президента України, Верховної Ради України, міністрів закордонних
справ України з проханнѐм виправити ця болячу несправедливість. Однак ніхто не повірить, що
жодного разу нами не було ні від кого отримано жодної відповіді (!). Правда, під час перебуваннѐ
Президента України пана Віктора Ященка в Латвії у квітні 2007 року нам намагались поѐснити, що вихід
можна знайти, отримавши статус закордонного українцѐ. Проте ми вважаюмо, що це не так.
Ми, звичайно, вдѐчні пані Оксані Білозір, ѐка з групоя депутатів-однодумців впродовж чотирьох
років пробивала цей статус у Верховній Раді України. Проте вкрай бярократизована процедура
отриманнѐ цього статусу не може не дивувати. По-перше, кілька місѐців проходить, поки з посольства
України відішлять відповідні документи до комісії в Київ, де вони будуть розглѐнуті, і лише післѐ того
посвідченнѐ буде надіслане до посольства, де його будуть вручати. Крім того, за оформленнѐ треба
платити 35 доларів. Та навіть отримавши посвідченнѐ, все одно треба отримувати візу, хоча і
безкоштовно, але знову гаѐти час. Прикро й тому, що деѐкі переваги, передбачені в Законі про статус
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закордонного українцѐ, існуять лише на папері. І про це на нашому Конгресі з запалом і переконливо
говорив голова УВКР Дмитро Павличко.
Ми звертались і до державних органів Латвії. Але нам відповіли, що вирішеннѐ вказаного питаннѐ
залежить виклячно від української сторони. А українська сторона мовчить, навіть не зважаячи на те, що
з січнѐ 2006 року вже Ювропа ввела безвізовий режим длѐ негромадѐн Латвії і тепер кожен такий
українець може вільно в’їхати в 25 країн Ювропейського Соязу і ще в 2 країни, що не входѐть до нього.
Нічого при поїздках в Ювропу, окрім паспорта негромадѐнина та квитка на транспорт, не треба мати. Сів
і поїхав, не заходѐчи ні в ѐкі посольства. Нещодавно й Росіѐ скасувала візи длѐ негромадѐн Латвії та
Естонії (!). Генсек Ради Ювропи Тері Девіс заѐвив учасникам сесії Парламентської асамблеї, що він вітаю
рішеннѐ Москви про відміну візового режиму длѐ негромадѐн Латвії і Естонії: «Сподіваясь, що
похвальний приклад Росії наслідуять і інші країни». Чи ж дочекаятьсѐ того українці-негромадѐни Латвії
від України? Питаннѐ риторичне…
Наприкінці потрібно зазначити, що Спілка українців Латвії стурбована зростом напруженнѐ та
незадоволеннѐ в діаспорі невирішеністя, в першу чергу, візової проблеми. Виправленнѐ означеного
прикрого непорозуміннѐ сприѐло б підвищення позитивного образу України в українській громаді
Латвії, допомогло Спілці українців Латвії та іншим українським товариствам кріпити зв’ѐзки між Латвіюя
та Україноя, ще активніше підтримувати ювропейський та ювроатлантичний курс України.
І останню. Про все, що сказано у цій доповіді, автор не раз писав у латвійських та українських
часописах та журналах, говорив, виступаячи по радіо та на телебаченні *22+. Поки що безрезультатно.
Та, ѐк писала Лесѐ Українка, без надії сподіваютьсѐ, що справедливість нарешті переможе.
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Анатолій СКАЛЬСЬКИЙ
Заступник голови Спілки українців Латвії

УКРАЇНСЬКА ТЕМАТИКА В ЗМІ ЛАТВІЇ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ РОСІЙСЬКОМОВНИХ ГАЗЕТ)
Проведеннѐ цього дослідженнѐ зумовлено розуміннѐм того, що імідж України, ѐк держави в
значній мірі визначаю ставленнѐ громадськості країни проживаннѐ до української діаспори, з одного
боку, і вплив авторитету діаспори на імідж України, з другого боку.
Безперечно, одніюя із важливіших інституцій сучасного суспільства були і залишаятьсѐ засоби
масової інформації (ЗМІ). Подача та інтерпретаціѐ в них будь-ѐких ѐвищ і подій в значній мірі визначаю
стан суспільства. Більш того, образ будь-ѐкої складової в суспільстві здебільшого створяять ЗМІ. Від
того, ѐк преса подасть ту чи іншу тему або особу, залежить те, ѐк більшість читачів будуть їх сприймати.
В цьому сенсі необхідно виділѐти наступні складові: читацька аудиторіѐ, ѐк елемент інформаційного
простору, самі ЗМІ та журналісти, ѐкі з ними співпрацяять, а також сукупність політичних, правових,
етичних, духовних норм та моральних пристрастей, ѐкими керуятьсѐ керівники цих ЗМІ.
Тому будь-ѐка діаспора, маячи власну самооцінку, повинна піклуватись за її оцінку в ЗМІ країни
проживаннѐ. Це й стало приводом проведеного дослідженнѐ. При дослідженні було проведено аналіз
матеріалів трьох основних щоденних російськомовних газет, ѐкі виходѐть в Латвії (рис.1)

Головні російськомовні виданнѐ
в Латвії та їх тираж в 2006 та 2008 роках

Щоденні газети:
• 1. Вести
• 2.Час
• 3. Телеграф
Щотижневі:
• 4. МК Латвиѐ
• 5. Капиталист
• 6. Панорама
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Рис.1.
Проведене дослідженнѐ даю можливість поділити всі матеріали з українськоя тематикоя в цих
газетах на дві групи:
– матеріали, ѐкі сприѐять позитивному іміджу ѐк України, так і українців в етнічному
розумінні, незалежно від місцѐ їх проживаннѐ;
– матеріали, ѐкі свідчать про негативне відношеннѐ чи до України ѐк держави чи до
української діаспори.
При цьому на інформаційно-цільовому рівні важливо було визначити першоджерела
опублікованих матеріалів та мотиви і цілі авторів цих публікацій.
Про мізерний обсѐг публікацій на українську тему свідчить наступна гістограма (рис.2):
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Відносний обсѐг (% від загальної площі) публікацій на українську тему в
газеті “Час” за вересень-жовтень 2006 р.
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Рис. 2.
Майже не змінилось ставленнѐ редакції ціюї газети до української теми і в 2007 році, про що
свідчить подібна гістограма (рис.3):
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Рис.3.

В загальному плані всі проаналізовані публікації можна розділити на декілька груп по їх жанру:
1. Аналітичні матеріали про політичні, культурологічні чи економічні проблеми в Україні.
2. Короткі інформаційні повідомленнѐ без будь-ѐких коментарів.
3. Інтерв’я з відомими лядьми, ѐкі в тій чи іншій мірі маять відношеннѐ до України чи українців
Латвії, або піднімаять питаннѐ, що безпосередньо стосуятьсѐ до української діаспори в Латвії..
4. Звіти про заходи в громадському житті, пов’ѐзані з українськоя темоя.
5. Подійні чи портретні нариси.
6. Листи, запитаннѐ читачів на українську тему.
В окрему групу виділені матеріали на міжнародні теми у сфері політики, культури та спорту, в
ѐких траплѐютьсѐ слово «Україна», незалежно від оцінки цих матеріалів.
ак приклад результатів дослідженнѐ одніюї з газет -»ЧАС» за вересень 2006 р. можна навести такі дані:
– Всього матеріалів на тему «Україна» – 21 статтѐ
– Матеріалів на тему «українці Латвії» – 2 статті
– Джерела цих матеріалів – 15 сайтів
– московські кореспонденти – 5
– місцеві (за матеріалами преси) – 1
– Згадки про Україну в інших матеріалах – 19
– Згадки про місцевих українців – в 5 статтѐх
– Анекдоти на національну тему – 4 (1- росіѐни, 3 – українці)
– В середньому – обсѐг матеріалів української тематики за місѐць – 0, 85% площі виданнѐ.
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Приблизно подібні результати отримано за результатами аналізу публікацій в інших місѐцѐх та
роках і в решті видань. Так, в квітні 2007 року на українську тему в газеті «Час» було опубліковано:
–
Всього матеріалів на тему «Україна» – 25 статтей
–
Матеріалів на тему «українці Латвії» – 0
–
Джерела цих матеріалів:
– власні кореспонденти – 2
– московські коресподенти – 3
– німецькі кореспонденти – 2
– інтернет – 18
–
В середньому обсѐг матеріалів української тематики за місѐць
–
1,3% площі виданнѐ.
На жаль, не вдалось досконально та кількісно проаналізувати висвітленнѐ в російськомовній
пресі всіх заходів, ѐкі проводились посольством України чи українськими громадськими організаціѐми.
Хоча проведеннѐ такого аналізу допомогло б кількісно оцінити об’юктивність ЗМІ щодо цих заходів. Але
за час, коли велось дослідженнѐ, на прикладі проведеннѐ кількох українських науково-практичних
конференцій різного рівнѐ ю підстави стверджувати, що вони не знаходѐть відображеннѐ в місцевій
пресі за винѐтком кількох коротких повідомлень у вечірніх випусках телевізійних новин.
ак правило, вже сам заголовок статей говорить про ставленнѐ авторів до предмету висвітленнѐ.
Ось кілька прикладів таких заголовків з газети «Вести»:
– «Жуй сало и не журись!»
– «Гривно-массоны»
– «Ященко одолеваят бесы?»
– «Смерть в забое»
«Цікаво» подаю цѐ газета факти в календарі визначних дат :
– «Родилсѐ Василий Сухомлинский – педагог», але «Родилсѐ Конфуций – китайский мыслитель»
чи «Умер Эрих М. Ремарк – немецкий писатель». Коментувати це, мабуть, буде зайвим.
В результаті проведеного автором дослідженнѐ визначено, що публікації на українську тему в
середньому за 2006-2007 роки складаять (від загальної площі):
– газета «ЧАС» – 0,8-1,52 %
– газета «Вести» – 0,49 – 0,7 %
– газета «Телеграф» – 1,05 %
При цьому потенційно українська читацька аудиторіѐ Латвії складаю:
– 2,5% всього населеннѐ Латвії,
– 3,3% населеннѐ Риги,
– 8,5% російськомовного населеннѐ Латвії.
Неможливо заперечувати те, що журналісти часто намагаятьсѐ подати своїм читачам матеріал в
такому світлі, щоб він кидавсѐ в очі, приваблявав своюя різкістя, виходив за межі буденного. Деѐкоя
міроя це можна зрозуміти – такі неписані сучасні закони маркетингу преси. Вони, в першу чергу,
спрѐмовані на те, щоб ляди куплѐли те чи інше виданнѐ. Особливо часто таке спостерігаютьсѐ у
виданнѐх, що належать до так званої «жовтої» преси. І читачі спокійно сприймаять матеріали, в ѐких
наводѐтьсѐ «пікантні» подробиці окремих подій суспільного життѐ чи життѐ публічних осіб.
Підготовлений читач розпізнаю, де журналіст намагаютьсѐ зробити рекламний хід чи створити ѐкусь
сенсація, привертаячи увагу до тіюї чи іншої особи. Адже таке вже стало нормоя сучасного суспільного життѐ.
На жаль, обуреннѐ таким матеріалом, крім самого «героѐ» цього матеріалу, майже ні в кого не виникаю.
Проте, коли в центральних виданнѐх, ѐкі претендуять на об’юктивність, з’ѐвлѐятьсѐ аналітичні
матеріали, предметом ѐких ю національні питаннѐ, то це не може не привернути увагу читачів діаспор. І тут
виѐвлѐютьсѐ, що сучасні засоби масової інформації не гребуять використовувати сумно відомі прийоми
геббельсовської пропаганди, в основі ѐкої – напівправда, перекрученнѐ фактів, підтасуваннѐ висновків.
аскравим прикладом такої антиукраїнської пропаганди ю матеріал, опублікований в газеті «Час»,
де, ѐк у кривому дзеркалі, подані результати опитуваннѐ, проведеного українським інститутом
Горшеніна, – «Моральність українського суспільства».
Це дослідженнѐ проводилось у листопаді 2007 року в 129 містах України. Його результати було
розміщено на сайті цього інституту. Цим скористаласѐ горезвісна журналістка аніна Соколовська і без
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посиланнѐ на сайт інституту опубліковала в газеті «Известиѐ» стаття ««Почему украинцы такие
завистливые» з карикатуроподібноя фотографіюя. Газета «Час» через 6 місѐців (!) «вишукала» таки ця
стаття і зробила її передрук. Більш того, матеріал під час передрукцу був скорочений, але так, щоб
залишити найбільш образливі длѐ українців уривки з ціюї статті. Досить навести кілька цитат.
В опитуванні українців інститутом Горшеніна серед інших було наступне питаннѐ і зазначена
статистика отриманих на нього відповідей:
Если Вы увидите на улице лежащего человека:
 Попытаясь оказать помощь – 44,9%
 Попытаясь привлечь внимание прохожих – 33,7%
 Обойду стороной – 10,6%
 Другое – 2,1%
 Затруднѐясь ответить – 8,7%
Користуячись тим, що російський та латвійський читач не знаю самого питаннѐ та статистики
відповідей, журналіст робить такий «висновок»: «По данным социологов, основополагаящим длѐ
«щирого» украинца стал принцип «моѐ хата с края». Его не изменили ни оранжеваѐ револяциѐ, ни
последуящее не менее сложное мирное времѐ.»
Чи таке:
Какие жизненные ценности ѐвлѐятсѐ длѐ Вас наиболее важными? (можно указать несколько
вариантов ответа)
 Здоровье – 75,9%
 Материально обеспеченнаѐ жизнь – 68,1%
 Счастливаѐ семейнаѐ жизнь – 51,7%
 Хорошаѐ общаѐ обстановка в стране – 38,1%
 Интереснаѐ работа – 35,0%
 Признание в обществе – 16,9%
 Приѐтное времѐпрепровождение – 15,1%
 Познание, интеллектуальное развитие – 13,62%
 Независимость в поступках и действиѐх – 13,4%
 Другое – 0,3%
Мабуть кореспондент знаю арифметику, але пише: «Самыми незначительными длѐ украинцев
ценностѐми оказались образование, а также интеллектуальное развитие. На первое место вышла
материальнаѐ обеспеченность».
аскравим прикладом перекрученнѐ фактів ю тлумаченнѐ відповідей на подальше питаннѐ:
Как Вы относитесь к следуящим поступкам:

Ложь ради выгоды

Недопустимо ни при
каких условиѐх

Иногда это допустимо

Считая это
допустимым

48,3%

41,6%

10,0%

На підставі цього кореспондент доводить: «42 процента считаят, что они и ближние могут
обманывать друг друга ради собственной выгоды.»
Ще більш наклепницьким ю твердженнѐ щодо такого питаннѐ:
Как Вы относитесь к правовым нормам, законам, которые установлены государством?
 Законов и других правовых норм нужно придерживатьсѐ – 44,8%
 Не все законы совершенны, поэтому к ним нужно подходить с учетом собственных
интересов – 39,4%
 Законы установлены длѐ того, чтобы их обходить – 10,1%
 Другое – 0,6%
 Трудно сказать – 5,1%
Мабуть тому в статті значитьсѐ фраза: «Половина украинцев считает, что, нарушаѐ закон,
поступает правильно.»
Тільки бажаннѐм дискредитувати національні риси українців можна поѐснити таке:
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Как Вы относитесь к следуящим поступкам

Присвоение найденных вещей, денег

Недопустимо ни
при каких условиѐх

Иногда
это допустимо

43,2%

41,9%

Считая это
допустимым
14,9%

В Соколовської значитьсѐ: «Обнаружив плохо лежащей чужуя вещь, они обѐзательно присвоѐт ее»!
В завершеннѐ статті автор проводить загальну ревізія оцінки розвитку і цінностей українського
суспільства:
Как бы Вы в целом оценили состоѐние украинского общества?
 Общество развиваетсѐ – 18,9%
 Общество не развиваетсѐ – 36,7%
 Общество приходит в упадок – 33,9%
 Другое – 0,8%
 Затруднѐясь ответить – 9,8%
З цього експерти інституту Горшеніна роблѐть справедливі висновки:
«...в украинском обществе существует критическое отношение к развития Украины.
Более 70% респондентов считаят, что украинское общество не развиваетсѐ
или остановилось в своем развитии».
А статтѐ Соколовської закінчуютьсѐ твердженнѐм: «Однако самым неожиданным результатом длѐ
социологов оказалось то, что спустѐ 16 лет существованиѐ независимого государства Украины
большинство ее граждан сочли «незалежность» последним из своих приоритетов».
У демократичному суспільстві за подібні публікації прийнѐто притѐгати авторів до судової
відповідальності. На жаль, доповідачу не відомі навіть факти хоча б ѐкоїсь реакціі з боку української
сторони на подібні матеріали в російськомовній пресі.
Головні висновки з проведеного дослідженнѐ «Українська тематика в ЗМІ Латвії
(За матеріалами російськомовних газет):
Недостатній обсѐг матеріалів про події в Україні в місцевих російськомовних виданнѐх;
Характерно негативне (газети «ЧАС», «ВЕСТИ») чи, в кращому разі, нейтральне (газета
«Телеграф») висвітленнѐ вказаними ЗМІ української тематики;
Значна непропорційність між обсѐгом матеріалів з українськоя тематикоя в
російськомовних ЗМІ і українськоя читацькоя аудиторіюя Латвії;
Мізерна кількість публікацій в російськомовних ЗМІ Латвії про місцевих українців;
Недооцінка багатьма українськими громадськими організаціѐми Латвії значеннѐ
співпраці з місцевими ЗМІ;
В умовах необ’юктивного показу подій в Україні та ігноруваннѐ інтересів української
діаспори місцевими ЗМІ існую гостра необхідність виданнѐ україномовних ЗМІ в Латвії
хоча б з місѐчноя періодичністя (саме длѐ цього Спілкоя українців Латвії заснована в
2003 році газета «Вісник»);
Нерегулѐрний вихід україномовної газети «Вісник» на даний час поѐсняютьсѐ відсутністя
фінансової підтримки з боку владних структур України.

Іван ФОКІН
Одеський національний університет ім. І. Мечникова

СТАНОВИЩЕ УКРАЇНЦІВ У РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Найбільша чисельність закордонних українців мешкаю в Росії. Цей феномен ю спричинений
кількома факторами: географічна близькість, знаходженнѐ в складі одніюї держави протѐгом великого
часу, культурна та ментальна близькість.
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Всі ці обставини призвели до того, що на сьогодні майже 4 мільйона українців своюя другоя
вітчизноя визнаять саме Росія.
В умовах глобальних політичних, соціально-економічних, соціокультурних процесів длѐ світового
визнаннѐ та успішності зовнішньої політики кожної нації великого значеннѐ набуваю фактор присутності
свого лобі в інших країнах. Класичним прикладом такої присутності може бути юврейська діаспора у
всьому світі. Але могутні не тільки вірменська, юврейська чи китайська діаспори. Величезні потенції маю
в собі й світове українство. А одніюя з наймогутніших його частин ю саме російська діаспора українців.
В той же час, ми повинні казати про величезний недолік українства в Росії: воно не ю сконсолідоване в
такій мірі, ѐкій сконсолідована українська діаспора в США, Канаді, Бразилії чи Аргентині. І перед сучасноя
Україноя питаннѐм №1 постаю завданнѐ сприѐти консолідації українців в Росії.
акі ж інструменти ю до цього? А тут, ѐк мовитьсѐ, усі засоби гарні: від мови до особливостей
соціально-економічної ролі українців в Росії.
Перш за все давайте з’ѐсуюмо, а що з себе ѐвлѐю українець, ѐкий мешкаю в Росії. А ось тут слід
згадати про певні розбіжності в російського українства в різних регіонах ціюї країни. акщо длѐ українців
Кубані характерний мовний «суржик» та православ’ѐ, то ось длѐ українців Тяменської області – майже
чиста українська мова та греко-католицтво. І тут, в роботі з цими групами потрібно диференційовані
підходи, щоб був потрібний результат. А ѐкщо ми поїдемо до Москви, де живе ще мільйон українців, то
тут нам потрібно розробити ще й третій підхід, бо це вже третѐ група українців. І в особливостѐх
української діаспори ѐк в дзеркалі відобразились культурно-регіональні особливості самої України: в
Тямені живуть переважно вихідці з Галичини, а в Москві – з Наддніпрѐнщини, в Ростові-на-Дону – з
Донеччини та Луганщини тощо.
Але окрім регіональної диференціації існую ще одна диференціаціѐ, ѐку можна виразити такими
словами: «Свідомість зумовляютьсѐ буттѐм». Цѐ формула дію по відношення до українців-заробітчан, длѐ
ѐких інтеграціѐ в російське середовище ю не просто бажаннѐм, а просто необхідним задлѐ підвищеннѐ
соціального й матеріального статусу. І тут лядей не втримаюш – середовище робить своя справу.
Питаннѐ інструментарія задлѐ консолідації українців в Росії може бути вирішено завдѐки досить
знайомій формулі ще з 2004 року: «Нас багато – нас не подолати».
Цѐ формула розкриваютьсѐ в трьох основних площинах, ѐкі можна виразити суньѐтсенівськими
принципами: народовладдя – націоналізму – народного добробуту. Тепер розкриюмо кожний з
принципів. Відразу зазначимо, що назви цих принципів ю чисто номінальними й за бажаннѐм читачів
можуть бути названі по-іншому. Але саме ці назви відображаять квінтесенції принципів ідентифікації та
консолідації української діаспори в Росії.
Принцип перший. Народовладдѐ. Цей принцип виражаю різниця українського менталітету з
російським. На противагу російській «вірі в доброго царѐ» українців юднаять старовинні республіканські
традиції, традиції соціальної рівності. Але українці в Росії повинні не лише вірити в «народну справу», а
активно імплементувати ці цінності в російське суспільство, враховуяче те, що більшість з українців ю
громадѐнами Росії та маять можливість вливати на політичні процеси в Росії. Згідно цього принципу,
українці повинні зіграти прогресивну роль в найбистрішій лібералізації політичної системи Росії.
Принцип другий. Націоналізм. На зміну інтегральному націоналізмові Дмитра Донцова йде
політичний націоналізм. Знов – таки, українці протиставлѐть шовінізмові та імперіалізмові
толерантність, доброзичливість, повагу до інших культур. Кожен українець повинен усвідомити, що в
першу чергу він ю лядиноя, а невід’юмним правом кожної лядини ю право на самореалізація.
Можливість такої самореалізації надаю те, що англійцѐми було б названо ukrainianness – тобто
«українськість». А ознаками такого феномену ю: мова, культура, віра, ментальність. Усвідомленнѐ
юдності свого походженнѐ та майбуттѐ з усім лядством, і в той же час, усвідомленнѐм самого себе в
ѐкості частини великої нації українців – і ю тим самим політичним націоналізмом.
Принцип третій. Народного добробуту. А ось ми з вами дійшли й до вирішеннѐ одного з
найскладніших питань. Його розв’ѐзаннѐ надасть нам можливість звести до мінімуму феномену «буттѐ,
ѐке зумовляю свідомість». Длѐ вирішеннѐ економічних проблем українців в Росії слід сприйнѐти та
застосувати досвід галицьких українців кінцѐ 19 сторіччѐ. Мова йдетьсѐ про досвід кооперативного руху
та згуртованих українських громад, ѐкі діѐли за принципом «до свого по свою». Звісно, що час вводить
певні корективи, але ж їх можна врахувати. Вище ми казали про політичну та духовну лібералізація
Росії через активність української громади. Зараз ми кажемо про лібералізація ще в одній галузі
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суспільного життѐ – в економічній. Свобода волі та свобода духу не можлива без свободи економічної. І
тут ми маюмо казати про свободу ѐк всіюї української громади, так і кожного українцѐ окремо.
Слід відзначити, що запропоновані три принципи ю принципами загальнолядського життѐ. Ці
принципи ю універсальними і сприйнѐтими кожноя лядиноя на землі. І все ж таки ми не сподіваюмось,
що вони відразу об’юднаять всіх українців. Відразу цього не буде, не буде цього й через 20 років. Але й
та українська громада Росії, в середині ѐкої ці принципи запануять, буде відігравати величезну роль в
житті північного сусіда. Більш того, громада обов’ѐзково набуде прихильників. Кожного року в Росії
буде зростати чисельність проукраїнські налаштованих політиків, вчених, бізнесменів та звичайних
громадѐн. І це ю стратегічним завданнѐм нашої держави, бо шлѐх консолідації української діаспори в
Росії ю шлѐх до встановленнѐ повної згоди між Україноя й Росіюя. А цѐ згода ю запорукоя спільного
ювропейського шлѐху розвитку та величезних надбань на цьому шлѐху.
Тепер кілька слів скажемо про інструменти досѐгненнѐ консолідації української громади в Росії.
Слід зазначити, що такими інструментами можуть служити деѐкі наступні програми.
Перша програма. Програма «До рідних витоків». Берутьсѐ діти з українських сімей длѐ поїздок до
України. Поїздки ці можна розподілити на дві основні групи: короткострокові та середньострокові.
Короткострокові поїздки: участь дітей в літніх чи зимових таборах Карпат та Криму, в ѐких ці діти
отримаять можливість ближче пізнати рідну культуру та поспілкуватисѐ з однолітками з України.
Довгострокові поїздки – це програми навчаннѐ українських дітей в національних школах. Такий же
принцип можна застосовувати й до підлітків та янаків: участь в літніх та зимових таборах, навчаннѐ в
українських університетах з повним зануреннѐм в культурне та мовне середовище. Вважаюмо, що
найбільш зручними регіонами длѐ реалізації такої програми ю центральні та західні.
Програма друга. Програма підтримки «української преси длѐ українців». Ця програму потрібно
провадити на найвищому державному та міждержавному рівнѐх. І тут потрібно працявати над
створеннѐм позитивного та соціально привабливого іміджу «українськості». Слід створявати імідж не
консервативної національної культури, а прогресивної, постійно рухливої системи, ѐка визнаю світові
тенденції. Українські ЗМІ в Росії повинні постійно працявати на молоду генерація українців: сучасна
українська музика, сучасне українське мистецтво, кінофільми – все це повинно находити відображеннѐ
в ЗМІ. Окрім того, світова мережа Internet надаю величезні можливості длѐ роботи з молоддя. Повинні бути
задіѐні всі засоби масових комунікацій: від різографної поліграфії до телебаченнѐ та мережі Internet.
Програма третѐ. Підтримка українського підприюмцѐ за кордоном. Українські банки та інші
фінансові установи, в першу чергу, повинні працявати із вихідцѐми з України, а лише потім з усіма
іншими. Українська держава повинна підтримати формуваннѐ українського економічного простору в
Росії: створеннѐ спільних підприюмств, кредитна підтримка, система кооперуваннѐ тощо – все це
повинно бути поставлено на розбудову міцного українського лобі в Росії.
Ми сказали тільки про три програми, ѐкі в разі своюї реалізації вже через 10 років дадуть перші
результати. Але все це неможливо без активної участі держави в впровадженні цих програм.

Галина ЩЕРБА
Львівський національний університет ім. І.Франка

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ МІГРАЦІЇ ТРУДОВОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
ЯК ДЖЕРЕЛО ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
Статтѐ присвѐчена дослідження основних мотивів міграції трудового населеннѐ України (на
прикладі м. Львова і Львівської області). Розглѐнуто сучасні тенденції і наслідки трудової міграції. На
основі аналізу результатів соціологічних досліджень накреслено напрѐмки вдосконаленнѐ системи
управліннѐ міграційними процесами в Україні.
Ключові слова: трудова міграціѐ, міграційні процеси, мігранти, ринок праці.
Серед різних типів міграційних переміщень найбільш поширеним виступаю трудова міграціѐ,
тобто міжпоселенські переміщеннѐ з метоя працевлаштуваннѐ за експертними оцінками, у світі
налічуютьсѐ щонайменше 70 млн. працівників–мігрантів *1, с. 245].
Сучасна зовнішнѐ трудова міграціѐ ѐк невід’юмна частина життѐ (за різними підрахунками, це від
2 до 7 мільйонів українців *2, с. 157+) почала набувати значних масштабів і нової ѐкості від часу
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проголошеннѐ незалежності України. Проте широке обговореннѐ та науковий аналіз ціюї проблеми
розпочато порівнѐно недавно, з початку цього століттѐ.
Міграційні потоки, що ми їх спостерігаюмо ѐк феномен повсѐкденного життѐ – лише зовнішній бік
міграційних процесів. Територіальні переміщеннѐ населеннѐ здійсняятьсѐ в певному соціальнопросторовому континуумі, кожна точка ѐкого характеризуютьсѐ певним набором життювих благ:
можливостей працевлаштуваннѐ, набуттѐ житла, здобуттѐ освіти, змістовного дозвіллѐ, спілкуваннѐ,
відпочинку; різними екологічними характеристиками, рівнем політичної стабільності та особистої безпеки,
гарантіѐми здійсненнѐ прав лядини. Сукупність усіх цих точок (регіонів) і створяю простір можливостей або
простір стимулів *3, с. 298+. А чисельність населеннѐ або його густота, можуть розглѐдатисѐ ѐк індикатори
привабливості районів длѐ певних соціальних та етнічних груп населеннѐ. Отже, вибіркове ставленнѐ лядей
до території їх проживаннѐ може бути, з одного боку, критеріюм ѐкості життѐ в тому чи іншому районі в
межах простору можливостей, а з іншого – істотноя ознакоя длѐ виділеннѐ латентних груп з притаманноя
їм соціальноя організаціюя, поведінкоя та цілѐми. Феномен просторової самоорганізації населеннѐ
відбиваютьсѐ в запропонованій С.А. Стоуффером моделі зіткненнѐ можливостей. Цѐ модель спираютьсѐ на
логіку лядини, ѐка прагне збільшити свій трудовий дохід, поліпшити умови праці, побуту та відпочинку,
забезпечити особисту безпеку та майбутню своїх дітей *3, с. 299].
Міграції населеннѐ України, етнічна проблематика діаспор, закономірності й особливості виникненнѐ
та розвитку специфічних соціумів досліджувалисѐ у працѐх Л. Ази, С. Вдовенка, В. Ювтуха, О. Малиновської,
А. Попка, І Прибиткової, В. Трощинського, М. Шульги та ін. Виникненнѐ і розвиток діаспор, масштаби
сучасних транснаціональних міграцій розглѐдаять і такі російські вчені, ѐк М. Аствацатурова, М. Дедяліна,
Л. Дробіжева, В. Дѐтлов, Т. Іларіонова, З. Левін, А. Мілітарьов, В. Попков, В. Тішков, Ж. Тощенко та ін. Дана
тематика широко аналізуютьсѐ і в працѐх зарубіжних дослідників, серед ѐких: Дж. Армстронг, А. Ашкеназі,
А. Бра, Р. Коен, У. Сафран, Г. Шеффер, X. Тололѐн, Р. Хеттлаге та ін.
Постановка проблеми дослідження. Найпотужніші хвилі еміграції з України у ХХ столітті, ѐк у
східному, так і в західному напрѐмку були обумовлені соціально-економічними причинами. Не став
винѐтком і хронологічно останній міграційний рух, ѐкий стартував на початку 1990-х років і триваю
дотепер. Він, переважно, також набув форм трудової («заробітчанської») міграції.
Феномен «української трудової міграції» потрапив у фокус уваги соціологів ще на початку 1990-х років,
втім, більшість публікацій на ця тему з’ѐвилисѐ на межі тисѐчоліть. Багато в чому це обумовлявалосѐ
браком емпіричних даних: тривалий час спеціальних досліджень проводилосѐ вкрай мало, а опиратисѐ на
дані державної статистики було неможливо з причини їхньої ѐвної невідповідності реаліѐм.
Починаячи з 2002 року, питаннѐ, пов’ѐзані з трудовоя міграціюя, ставилисѐ також під час
проведеннѐ загальнонаціональних соціологічних опитувань. Наприклад, до щорічного моніторингу
стану українського суспільства (моніторинг проводитьсѐ Інститутом соціології НАН України за участі
Фонду «Демократичні ініціативи» та фірми «Соціс») [4, с. 47+ були внесені питаннѐ «Чи маюте Ви, або
хтось з членів Вашої сім’ї, досвід тимчасової роботи за кордоном» та «Чи збираютесь Ви найближчим
роком поїхати за кордон на тимчасові заробітки?»
З’ѐсуваннѐ соціально-демографічних характеристик трудових мігрантів ю важливим длѐ аналізу
особливостей новітньої трудової міграції. Наприклад, наскільки відчутним в ній ю елемент «відтоку
мозків», ѐкі вікові групи серед населеннѐ у працездатному віці беруть найбільшу участь в трудових
міграціѐх, в ѐких пропорціѐх знаходитьсѐ «чоловіча» та «жіноча», молодіжна міграціѐ тощо.
Особливоя проблемоя ю специфіка «жіночої» трудової міграції до окремих країн (Греціѐ,
Туреччина, країни Близького Сходу та Перської затоки): ѐк правило, українські жінки там задіѐні у сексіндустрії. Наприклад, тільки зі Стамбула в 1998 року було депортовано 616 українських повій, не менше
3 тисѐч їх працяю в Греції *5, с. 56].
В житті сучасного суспільства міграціѐ ю невід’юмноя, постійноя і дуже важливоя частиноя
лядського буттѐ. Міграційні процеси завжди впливали ѐк на стабільність суспільства, так і на його
розлад, були суттювим фактором у житті держав, націй і окремих лядей. Тенденції розвитку міграційних
процесів у своя чергу ю взаюмозалежними з політичними, економічними, соціальними, географічними,
природними та іншими чинниками розвитку лядського суспільства. Десѐтки мільйонів осіб проживаю
поза межами країн свого громадѐнства. На планеті нараховуютьсѐ близько мільѐрда внутрішніх
мігрантів, що свідчить про постійність переміщень одніюї шостої населеннѐ землі. Аналіз і врахуваннѐ
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загальноосвітніх міграційних тенденцій, їх наслідків ю одним із важливих чинників формуваннѐ
міжнародної та внутрішньої політики української держави.
Отже, поставлена проблема ю актуальноя сьогодні, ѐк ніколи раніше. В цьому контексті метою статті
ю виѐвити соціально-демографічні характеристики трудових мігрантів, дослідити причини зовнішньої
(міждержавної) міграції, а також з’ѐсувати вплив економічного чинника на переїзд у пошуках «кращого життѐ».
Автор намагавсѐ розглѐнути причини, чому лядѐм доводитьсѐ змінявати місце проживаннѐ на
короткий чи довший проміжок часу; з’ѐсувати, ѐка вікова категоріѐ лядей найбільш схильна до виїзду
за кордон; дослідити ѐкі мотиви ю рушійноя силоя міграційних переміщень; з ѐкими труднощами
стикаятьсѐ емігранти за кордоном; готовність працявати і жити в Україні.
Предметом дослідженнѐ ю особливості трудової міграції в умовах регіонального ринку праці,
виѐвленнѐ сучасних типів міграційної поведінки, співвідношеннѐ реальної та потенційної трудової
міграції. Об’юктом дослідженнѐ виступаять особи працездатного віку (від 15 до 60 років), ѐкі
проживаять у м. Львові та Львівській області.
Розглѐнемо результати соціологічного опитуваннѐ експертів, ѐкі перебували за кордоном на
протѐзі останніх п’ѐти років, що проводилось з 5–20 травнѐ 2007 року. Загалом було опитано
143 респонденти: чоловіків 63 (44,06% від усіх опитаних) та жінок 80 (55,94%). Опитуваннѐ проводилосѐ
у місті Львові та Львівській області. Вік 36,36% опитаних потраплѐв до категорії «26-40 років» – найбільш
економічно активної групи населеннѐ, 32,38% респондентів мали від 41–50 років, 22,38% опитаних були
в категорії «18–25 років» та 51–60 (8,39%) років [6, с. 236].
За рівнем освіти опитані розподілились наступним чином: кожний третій мав вищу освіту
(32,87%), 9,79 відсотків закінчили принаймні 4 курси ВНЗ (незакінчена вища освіта), 44,06% отримали
середня спеціальну освіту, приблизно кожен десѐтий (11,19 %) – середня, а освіта 2,1% опитаних
обмежиласѐ 8 чи 9 класами загальноосвітньої школи.
Було взѐто до уваги і національний склад населеннѐ опитаних, де 90,91% були українці, 4,2 –
росіѐни, 3,5 – полѐки і 1,4% респондентів молдавської національності.
Причини виїзду за кордон на роботу. Відповідаячи на запитаннѐ «Коли Ви планували поїхати за
кордон на роботу, то ѐкі причини особистого характеру відіграли в цьому основну роль?» респонденти
могли обрати до трьох із запропонованих варіантів або запропонувати свій. Відповіді розподілилисѐ
наступним чином (рис. 1).
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Рис. 1. Відповіді респондентів на питаннѐ:
«Коли Ви планували поїхати за кордон на роботу, то ѐкі причини особистого характеру
відіграли в цьому основну роль?»
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Таким чином, домінуячим чинником трудової міграції ю низька заробітна плата і відповідно ю
нормальним бажаннѐм заробити гроші на прожиттѐ собі та своюї сім’ї, оскільки рівень заробітної плати
в Україні не дозволѐю не лише розраховувати на придбаннѐ житла чи автомобілѐ, але й просто не даю
можливості купувати пристойний одѐг та елементарну побутову техніку. Більш того, поїздка кожного
п’ѐтого респондента була зумовлена безробіттѐм. Втім, кожен восьмий респондент зазначив, що
основним мотивом до міграції ю саме купівлѐ житла, підтверджуячи тезу про те, що чи не найбільша
частка зароблених мігрантами коштів вкладаютьсѐ в нерухомість, провокуячи ріст цін на неї не лише у
великих містах, але й у депресивних містечках Західної України.
Окремої уваги заслуговую відсоток, ѐкий набрав варіант «На навчаннѐ». Українські заробітчани
мимоволі сприѐять поглиблення кризи системи освіти, насамперед – вищої. По-перше, хоча формально ще
залишаятьсѐ можливості безкоштовного її отриманнѐ, однак на практиці длѐ вступу на «безкоштовне»
навчаннѐ часто-густо потрібно заплатити суми, цілком сумірні з тими, ѐкі платѐть так звані «комерційники».
По-друге, «секретом Полішинелѐ» ю ѐкість освіти в більшості провінційних вузів, тобто плата за неї
абсолятно не відповідаю ѐкості навчаннѐ. Чи усвідомляять це мігранти? Ймовірно, що так, однак ѐк і у
випадку з купівлея неѐкісної (збудованої ще за часів СРСР) нерухомості, оплата за навчаннѐ стала одним з
способів «розумного прилаштуваннѐ», заробленого за кордоном. В обох випадках на заробітчанських
грошах успішно паразитуять «бізнесмени» від ринку нерухомості та освітніх послуг.
Підготовка до виїзду за кордон: отриманнѐ візи. Майже половина опитаних(47,55%) маячи намір
виїхати за кордон самостійно займались оформленнѐм документів та відкриттѐм візи, з них 45,59%
відкривали туристичну візу; 33,82% – приватну; 14,71% – робочу і 2,94% – бізнес візу. Бажаячи уникнути
проблем в консульствах, 38,46 відсотків респондентів звернулисѐ до послуг туристичних фірм, однак,
зрозуміло, уникненнѐ ускладнень не означало економія в грошах. ак правило, за свої послуги
туристична фірма брала винагороду, еквівалентну тим витратам, що були б у мігранта (у разі
самостійного зверненнѐ за візоя). Острах перед процедуроя отриманнѐ візи цілком поѐсняваний не
лише великими чергами в консульствах, але й цілоя низкоя інших чинників. По-перше, зважаячи на те,
що майже всі мігранти їхали длѐ нелегального працевлаштуваннѐ(72%), вони зверталисѐ за
туристичними візами, подаячи завідомо неправдиву інформація про мету, а нерідко й кінцевий пункт
подорожі – тобто, з багатьох причин їм зручніше було звернутисѐ до посередників. Особливо це
стосуютьсѐ отриманнѐ Шенгенської візи. Згідно з відповідѐми респондентів про те, за ѐкоя візоя вони
виїздили за кордон, лише 16,08% отримали робочу візу, тоді ѐк половина опитаних виїхали в ѐкості
туристів. З іншого боку, послугами приватних осіб користувались лише 13,99% опитаних з метоя, щоб
відкрити робочу (35%) і приватну (35%) візи.
Таблиця 1
Тип візи, яку отримували мігранти
Тип візи
Відсотки
Туристична

48,25 %

Службова

4,2 %

Робоча

16,08 %

Приватна

25,87 %

Бізнес – віза

1,4 %

Інша (вкажіть)

4,2 %

Візу 23,08 % опитаних відкривали в термін до трьох місѐців; 14,69% – 7 – 10 днів та 14 днів; 18,
08% рік і більше.
Це даю підставу припустити, що у сусідні країни, такі ѐк Польща, Російська Федераціѐ, Чехіѐ –
ляди хоча і їдуть на роботу, однак маять законне право на перебуваннѐ у країні призначеннѐ. Також
мігранти, ѐкі перебували у США, Великобританії та Греції відкривали студентські візи, робочі чи бізнес –
візи. Що ж говорити про країни, ѐкі ю членами Ювросоязу, то більшість респондентів перебували там
нелегально (тобто післѐ закінченнѐ терміну візи)
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Рис. 2. Відповіді респондентів на питаннѐ:
«Протѐгом ѐкого терміну діѐла Ваша віза?»
Країни, найбільш привабливі длѐ українських трудових мігрантів. Нижченаведений рейтинг
підтверджую доволі значні зміни, ѐкі відбулисѐ в географії українських трудових міграцій. Опитуваннѐ,
ѐкі проводилисѐ наприкінці 1990-х, серед країн, до ѐких прагнули потрапити українські трудові
мігранти, називали, насамперед, Чехія, Російську Федерація та Польщу. Особливо різко зросла
привабливість в очах трудових мігрантів такої країни, ѐк Португаліѐ та Італіѐ: протѐгом останніх п’ѐтишести років кількість українських заробітчан у цій країні зросла з кількох сотень до десѐтків тисѐч.
В сусідній Польщі наші співвітчизники перебуваять найбільше до трьох місѐців (23,78%) і лише
4,2% до півроку. ак правило ці особи їдуть на «закупи», до родичів чи на сезонні роботи, бо лише
10,45% респондентів працявали постійно і 21,88% час від часу (до трьох місѐців перебуваннѐ). А особи,
ѐкі були більше ніж 3 роки (2,1%) 6,25% з них працявали час від часу.
Подібну ситуація перебуваннѐ наших співвітчизників можна побачити у Російській Федерації і
Чехії. Респонденти, ѐкі перебували не більше трьох місѐців у цих країнах становить 13,29% і
7,69 відповідно, а також особи, ѐкі залишились проживати в цих країнах до року часу становить 3,5% та
4,9% відповідно. 66, 67 % мігрантів працявали постійно чи час від часу на протѐзі року, коли перебували
в Російській Федерації і Чехії. Отже, основноя метоя перебуваннѐ у цих країнах – це можливість «трохи
підзаробити».
Оформленнѐ на роботу. Інший стан можна проаналізувати на прикладі таких країн, ѐк
Великобританіѐ, США та Німеччина. Респонденти, ѐкі перебували у цих країнах від 7 до 90 днів, ѐк
правил, здійснявали таку поїздку з метоя відвідати родичів чи студентський обмін (2,1%, 3,5% і 3,5%
відповідно). Лише 6, 25% респондентів працявали час від часу перебуваячи у США та Німеччині, а
3,13% осіб, ѐкі виїжджали у Великобританія до року часу – працявали там.
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Рис. 3. Відповіді респондентів на питаннѐ:
«В ѐкій із країн Ви проживали чи працявали (на протѐзі останніх 5- ти років)?»
акщо ж говорити про групу таких країн, ѐк Італіѐ, Португаліѐ та Іспаніѐ, то респонденти, ѐк
правило перебували там не менше одного року. В Італії 4,9% респондентів проживала від 1 до 3 років, а
більше 3 років – 7, 69%; в Португалії від 1 до 3 років – 2,1%, більше 3 років –2,8%; в Іспанії від 1 до
3 років – 2,1%; більше 3 років – 0,7%. Причому, 90,91% опитаних відповіли, що їм доводилось
працявати постійно перебуваячи в Італії(більше 3 років, 85, 71% – від 1 до 3 років); 66,67 % (від 1 до
3 років), 100%(більше 3 років) стикнулисѐ з подібноя ситуаціюя перебуваячи в Португалії і 100% – в
Іспанії. Отже, можна зробити висновок, що наші співвітчизники швидше погодѐтьсѐ поїхати на
короткочасні заробітки у недалекі країни зарубіжжѐ. Що ж до осіб, ѐкі зважуятьсѐ мігрувати у такі
країни, ѐк США, Італіѐ, Португаліѐ та Іспаніѐ, то часто змушені залишатисѐ там на довгі роки, а то й
взагалі назавжди. Тільки 28% респондентів ствердно відповіли на питаннѐ «Чи мали Ви дозвіл на праця
в країні, до ѐкої мігрували?», 72% працявали за кордоном без офіційного дозволу. Тобто переважна
більшість опитаних працявали нелегально. Таким чином, проблема масової нелегальної трудової
міграції з України торкаютьсѐ не ѐкихось окремих аспектів суспільних відносин в Україні чи певної
категорії населеннѐ.
На запитаннѐ «акі труднощі виникали у вас при пошуках роботи за кордоном?»відповіли лише
71,33% респондентів. Більшість відповіли, що це було: незнаннѐ мови(52,94%) та відсутність офіційного
дозволу (39,22%). Варто зауважити, що 21,57% опитаних з твердістя відповіли, що у них не було жодних
труднощів при пошуках роботи за кордоном, тому можна припустити, що такі особи вже не вперше
їхали за кордон на роботу, а бо ж їхні кваліфікаційні здібності ю високими.
Очевидно гірким досвідом виѐвилосѐ «довге» перебуваннѐ на чужині, адже лише 4,93%
респондентів виѐвили бажаннѐ повернутисѐ назад. Однак майже половина опитаних були цілком
задоволені поїздкоя і лише 4,93% – ні.
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Рис. 4. Відповіді респондентів на питаннѐ: «Працяячи за кордоном, ѐким чином Ви були
оформлені на роботу яридично?»

Рис. 5 Відповіді респондентів на питаннѐ:
«Які труднощі виникали у вас при пошуках роботи за кордоном?»
За результатами дослідженнѐ «Регуляваннѐ трудової міграції – виклики длѐ України», ѐке
проводилось з ініціативи «Польсько-Американсько-Української Ініціативи про співпраця» та Центру
миру, конверсії та зовнішньої політики України(2005). не вдалосѐ встановити, скільки ж в середньому
зароблѐять українські трудові мігранти. Однак отримані дані коливаятьсѐ від 200 доларів на місѐць на
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сільськогосподарських роботах в Польщі до 1000 ювро на місѐць на будівництві у Португалії. Заробітна
плата середньостатистичного мігранта, таким чином, може бути дуже різноя і залежить від країни
перебуваннѐ та сфери зайнѐтості мігранта. З певноя долея умовності її можна визначити у межах 500700 доларів / ювро щомісѐцѐ.
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Рис. 6. Відповіді респондентів на питаннѐ
«Чи переїзд виправдав Ваші сподіваннѐ?»
Ці цифри цілком узгоджуятьсѐ з тим, що п’ѐта частина мігрантів вважали: можливість отримувати
в Україні заробітну плату від 2001 і більше гривень сприѐтиме зменшення кількості охочих працявати
за кордоном. Більше того, 11,02% опитаних погодились би працявати на будь – ѐкій роботі лише від
2001 – 5000 грн. і 11,02% від 5001 грн. і більше. Перевагу респонденти надали праці у сфері
обслуговуваннѐ. акщо б їм запропонували роботу у рідній країні від 901 – 1300 грн., то 5,66%
погодилисѐ б працявати, 1301 – 2000 грн. – 11,32%; 2001 – 5000 грн. – 18,87%; 5001 і більше – 11,32%.
Найменшу перевагу респонденти віддали праці у науково – технічній сфері: 901 – 1300 грн. – 0,97%,
1301 – 2000 грн. – 5,83%; 2001 – 5000 грн. – 4,85%; 5001 і більше – 9,71%.
Це приводить до висновку, що українські заробітчани хочуть і можуть працявати у своїй країні,
ѐкщо вони зможуть належним чином утримувати ѐк себе, так і своя сім’я.
Взѐвши до уваги умовну «середня» заробітну плату мігранта можна припустити, що кожен з них
щомісѐцѐ може відкладати чи передавати додому приблизно 350 американських доларів. Зароблене
переважно привозѐть особисто або передаять через знайомих. Таким чином, цілком вірогідно, що
через банківські канали до України потраплѐю менше половини зароблених грошей, і внесок заробітчан
в економіку окремих областей ю дуже відчутним. Найбільш детально ситуаціѐ у цій сфері досліджена
стосовно Тернопільської області: заробітчани ввозѐть щорічно приблизно 100 мільйонів доларів, що в
багато разів перевищую рівень іноземних інвестицій в підприюмства цього регіону.
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Рис. 7. Відповіді респондентів на питаннѐ «Якщо б Вам запропонували роботу в рідній країні, то
у ѐкій сфері, Ви б погодились працявати і за ѐку заробітну плату?»
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Мігранти та їхні діти. На запитаннѐ «Чи залишали Ви дітей (віком до 18 років) виїжджаячи за
кордон?», 54,55% опитаних відповіли, що «так». 32,05% респондентів зазначили, що вік наймолодшої
дитини, коли вони виїжджали за кордон, був 1–3 роки. 20,51% залишали дітей віком 7–12 років, а
21,79% – 13–15 років; 11,54% – 16–18 років. З цього випливаю ще одна не менш важлива проблема
сьогоденнѐ – на кого залишені ці діти, хто виховую їх, хто дбаю про їхні емоційні потреби?
На це батьки – мігранти дали відповідь: «у родинному колі моюї сім’ї» – 56,41%; «у моїх батьків» –
26,92%; «у батьків чоловіка (дружини)» – 12,82%;» самостійно» – 3,85%.
Отже, практично половина дітей не отримую належного доглѐду з боку батьків, бо виховуятьсѐ
бабусѐми, дідусѐми чи іншими родичами. 3,85% дітей самі можуть вирішувати, ѐк їм жити і ѐк
поводитись. Це трагічні цифри, бо підростаяче поколіннѐ, сьогоднішнѐ молодь – це майбутню
завтрашнього днѐ. акими вони будуть і ѐк влаштовуватимуть свою життѐ – в першу чергу залежить від
батьків.
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Рис. 8. Відповіді респондентів на питаннѐ «Де виховувались Ваші діти,
коли Ви перебували за кордоном?»
Отже, на підставі вищенаведених даних, можна зробити такі висновки: 1. Переважну частину
сучасної трудової еміграції з України становлѐть заробітчани, ѐкі потребуять ѐк організаційно-правової,
так і гуманітарної допомоги. 2. Трудова міграціѐ маю ѐк позитивні, так і негативні наслідки, але в цілому
ці два різноспрѐмованих вектори взаюмно врівноважуять один одного. 3. Подальшого вдосконаленнѐ
потребую механізм нормативно-правового регуляваннѐ національної діаспори, а саме забезпеченнѐ
соціальних та гуманітарних прав трудових мігрантів.
Відплив молоді спричинѐю негативні демографічні наслідки ѐк внаслідок руйнації сімейних пар
через несприѐтливу длѐ народженнѐ і вихованнѐ дітей специфіку «мігрантського» способу життѐ. У
Львівській області, охопленій значноя трудовоя міграціюя, кількість укладених шлябів населеннѐ у
порівнѐнні з 1990 р. скоротиласѐ в 1,3 разу. Водночас, абсолятна кількість збільшиласѐ майже у півтора
рази. Ще більш складноя сімейноя проблемоя, ѐка переростаю у вихованнѐ дітей мігрантів, залишених
в Україні, особливо у випадках тривалої відсутності обох. ак наслідок, Україна стикаютьсѐ з новим видом
соціального сирітства, необхідністя брати під опіку частину дітей мігрантів.
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Ольга ТАРАСЮК
Українсько-італійська культурна асоціаціѐ «Калина», м. Салерно, Італіѐ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (З ДОСВІДУ РОБОТИ )
Українська громада в Італії – одна з найчисельніших. За офіційними даними МВС Італії, на кінець лятого
2007 року на території країни легально перебуваю білѐ 99 тисѐч українців, за даними «Карітасу» – 195 тисѐч.
Салерно посідаю четверте місце в Італії за кількістя українських заробітчан (післѐ Мілану, Риму та
Неаполѐ). У провінції Салерно налічуютьсѐ приблизно 12-13 тисѐч легалізованих українців.
До 2002 року майже всі українські заробітчани жили на нелегальному становищі. Про ніѐку
інтеграція мови не було. Тоді мова йшла про співжиттѐ. З прийнѐттѐм закону про легалізація у 2002
році більшість заробітчан змогли легалізуватисѐ. При міських адміністраціѐх відкрили спеціальні
відділи, ѐкі займаятьсѐ проблемами іммігрантів. Длѐ іммігрантів почали проводити курси оріюнтації в
італійському середовищі, ѐких проте було недостатньо, щоб задовільнити попит бажаячих. Серед
організованих курсів – курси комп’ятерної азбуки, курси домашніх співпрацівників та доглѐду за
хворими, курси основ туристичного бізнесу, курси культурного посередника і, звичайно, що
найголовніше, курси поглибленого вивченнѐ італійської мови. Ці та інші курси спрѐмовані на
покращеннѐ, а може, полегшеннѐ інтеграції іммігрантів у середовище, в ѐкому вони перебуваять.
Інтеграціѐ соціальна. Завдѐки такій політиці частина, хай і незначна, іммігрантів зуміла покращити
свою соціальне становище. Хтось працяю секретарем в офісі, хтось прийнѐтий на роботу в будинок
одиноких чи перестарілих лядей, хтось – у туристичну агенція, в типографія, у крамниця,
перекладачем, хтось викладачем у навчальних закладах, дитѐчих садочках, хтось – у видавництвах,
хтось відкрив своя справу.
Інтеграціѐ політична. Закон Італії не передбачаю участі заробітчан в адміністративних виборах. Проте у
2004 році в Римі провели вибори додаткового радника іммігрантів до міської управи, в результаті чого було
вибрано чотири представники від чотирьох географічних зон: Ювропи, Азії, Африки та Америки. У 2006 році
такі вибори були проведені в Салерно. Від країн, що населѐять Ювропу, на виборах перемогла голова
української асоціації. Зараз такі вибори проводѐтьсѐ і в деѐких інших містах Італії.
При обласних, районних та міських радах у рѐді міст створено іммігрантські ради, ѐкі маять
можливість вирішувати свої проблеми, шукати допомоги, впливати ѐкимось чином на імміграційну
політику місцевих управ. У Салерно з 2002 року голова української асоціації ю членом районної
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іммігрантської ради. Щороку проводѐтьсѐ обласні та районні конференції з питань становища
імміграції, в ѐких українці беруть найактивнішу участь.
Інтеграціѐ культурна. Без взаюмного розуміннѐ не буде справжньої інтеграції. З давніх давен
відомо, що культура і спорт – два аспекти, ѐкі найкраще сприѐять взаюморозуміння між народами. Не
знаячи мови, ляди починаять розуміти один одного. В Італії українська діаспора в цьому напрѐмку
робить дуже багато. У 2002 році в Салерно створено українсько-італійську культурну асоціація
«Калина», метоя ѐкої ю об’юднати українців, що проживаять на території району, длѐ збереженнѐ
української культури шлѐхом проведеннѐ різноманітних заходів, дати можливість італійським
громадѐнам пізнати традиції та культуру України, українським – історія та культуру Італії. «Калина» була
першоя українськоя заробітчанськоя асоціаціюя, ѐка проводила просвітницьку діѐльність не тільки
серед землѐків, але й серед італійців. При асоціації створено ансамбль «Калина». За п’ѐть років
діѐльності проведено (або взѐто участь) більш ніж 170 різних ініціатив. Серед них концерти, фестивалі (у
тому числі, міжнародні), культурні зустрічі, вечори, свѐта, екскурсійні поїздки, часто організовані
італійськими структурами, а це означаю, що йде широка пропаганда української культури. У програмі
ансамбля, крім українських пісень, ю й італійські. І ѐкщо українські пісні італійським глѐдачам
подобаютьсѐ слухати, бо вони відкриваять длѐ себе незнайомий світ української культури, то італійські
пісні вони співаять разом з виконавцѐми і реагуять на них гарѐчими оплесками і з великоя вдѐчністя.
В італійських виданнѐх «Серафіко», «Аджіре», «Архімондо» постійно друкуятьсѐ статті про
Україну, її культуру та традиції. Так італійські читачі маять змогу краще пізнати світ лядей, ѐкі в них
працяять. В основному автори цих статтей – члени асоціації «Калина».
У 2007 році на відзначеннѐ своюї 5-річної діѐльності асоціаціѐ організувала Перший
Інтернаціональний Фестиваль української та італійської пісні на національному рівні. У ньому брали
участь іммігранти різних національностей, і всі вони співали й українськоя мовоя. Вже поступили
заѐвки від італійських виконавців на участь у Другому фестивалі. На проханнѐ іммігрантів інших
національностей при асоціації створено обласний іммігрантський хор, ѐкий на сьогодні об’юдную
іммігрантів семи національностей і ѐкий дебятував на фестивалі. Українські пісні співали росіѐни,
молдавани, грузини, киргизи, філіппінці і шріланкези.
Зараз вже укомплектована книга «Українська спільнота в Салерно», ѐка вийде українськоя та
італійськоя мовами. Вона коротко розповідаю про історія України, про її традиції, про життѐ українців в
Салерно і провінції, а також знайомить італійських громадѐн з окремими заробітчанами, їхніми
минулими і теперішніми здобутками, показую, що ми – націѐ, в ѐкої ю своѐ культура і традиції.
Длѐ покращеннѐ інтеграції відіграю немалу роль книга «Салерно. Місто, в ѐкому ми живемо», ѐка
виходить українськоя мовоя длѐ ознайомленнѐ заробітчан з історіюя Салерно.
Інтеграціѐ дітей та молоді. Інтеграціѐ дітей та молоді проходить набагато легше і швидше, ніж
дорослих. Діти, опинившись у чужій країні, починаять відвідувати школу, не знаячи мови, і вже через
два-три місѐці вільно спілкуятьсѐ зі своїми ровесниками. Вони швидше звикаять до життювих перемін,
переймаять нові звички, спосіб мисленнѐ та веденнѐ життѐ. Може, в цьому випадку доречно говорити
не про інтеграція, а про асимілѐція. Українське родове коріннѐ не настільки міцне, ѐк у дорослих, тому
вони його скоріше забуваять і сприймаять італійські поглѐди ѐк щось належне, не завжди аналізуячи.
Велика роль у цьому випадку відводитьсѐ батькам, ѐкі, на жаль, не завжди вважаять за потрібне
виховувати їх у дусі кращих українських традицій. За 5 років ми так і не змогли відкрити в Салерно
української недільної школи, хоч намагалисѐ не раз це зробити. Від батьків часто можна почути, що
знаннѐ української мови, історії в Італії дітѐм не потрібне. Важко зрозуміти, чи тут маю місце
озлобленість на державу, ѐка змусила поневірѐтисѐ народ по світах, чи звичайна байдужість, чи
надмірне захопленнѐ всім закордонним, чи небажаннѐ ускладнявати собі життѐ зайвими
навантаженнѐми. Це вже асимілѐціѐ. ак тут не згадати слова одного з мерів міста: «акщо хочете жити в
Італії, повинні забути, що ви – українці, сенегальці чи філіпінці. Ви повинні стати італійцѐми і залишити
позаду все, що вас від них відрізнѐю» Це була відповідь на проханнѐ виділити приміщеннѐ длѐ занѐть
української недільної школи. В окремих випадках діти залучаятьсѐ до проведеннѐ українських свѐт,
концертів, але цього, звичайно, не досить, щоб зберегти нашу культуру та традиції.
Щодо молоді, тут проблеми інші. Рідко кого можна залучити до громадської роботи. Молодь, ѐка
навчаютьсѐ в навчальних закладах, надто завантажена навчаннѐм. Ті, хто працяю, зморені роботоя, теж
або не маять часу на участь у просвітницьких заходах, або не зацікавлені в них. Вважая, що заходи на
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Секціѐ ІІІ. Діаспора в умовах глобалізації: проблеми інтеграції в чужоземне середовище
та збереженнѐ національної ідентичності

зразок Міжнародного конкурсу «Діти України» можуть внести певний вклад у розвиток цього питаннѐ.
Кожна націѐ маю певні риси, ѐкі відрізнѐять її від інших націй. В умовах імміграції нелегко
зберегти своя національну ідентичність. Вливаячись у чуже середовище, лядина мимоволі переймаю
певноя міроя звички, спосіб життѐ цього суспільства, в ѐкому опиниласѐ. Ми починаюмо вставлѐти
італійські слова у розмовах між собоя, іноді невиправдано часто. Ми починаюмо захопляватисѐ їхньоя
кухнея, одѐгом, переймаюмо їхні жести, манеру говорити, інтонація. Таких лядей багато, і це дуже
впадаю у вічі. Українські страви починаять готуватисѐ на італійський спосіб.
Велику, неоціненну роль у збереженні української культури відіграять українські культурні організації.
Починаячи з 2004 року, в Римі Товариством українців в Італії (Голова – Ганна Умлюва) проводитьсѐ
фестиваль української народної творчості «Гілка калини», ѐкий юднаю українців, що проживаять в Італії. З
усіюї Італії приїжджаять колективи, щоб взѐти участь у цьому фестивалі. Неможливо передати на словах
цього емоційного злету, ѐкий витаю під час проведеннѐ подібних заходів.
У Неапольському регіоні добре відомі художні колективи, що несуть в ляди українську пісня,
організовуять Дні України. «Калина», «Зорепад». «Лелеченьки». «Намисто», «Усмішка», «Писанка»… У
Салерно традиційними стали фестивалі української пісні, Шевченківські вечори, Дні Матері, Різдвѐні
заходи, українські вечері. «Калина» ю частим гостем на телепередачах, часто показуять наші свѐта по
місцевому телебачення, про нас пишуть у газетах, публікуять фотографії. Ми розпочали роботу над
випуском диску «Українські традиції» длѐ розповсядженнѐ в навчальних закладах регіону з метоя
кращого ознайомленнѐ італійської молоді з нашоя культуроя. Але такі диски необхідні і нашим дітѐм,
особливо тим, хто залишив Україну у ранньому віці.
В Італії виходѐть українські газети «Українська газета», «Форум», «Міст», «Наша газета», журнали
«До світла», «Голос України в Італії», ѐкі на своїх сторінках розповідаять про події в Україні, життѐ
іммігрантів в Італії, про українські релігійні та народні свѐта. Ці виданнѐ могли б зіграти важливу роль у
збереженні національної культури, та, на жаль, розходѐтьсѐ вони не так, ѐк хотілось би. Ляди шкодуять
грошей на придбаннѐ української преси.
Інтеграціюя іммігрантів в Італії займаятьсѐ певні італійські структури, проводитьсѐ певна державна
політика. Збереженнѐм національної ідентичності мала би зайнѐтисѐ наша держава. Ми робимо все, що в
наших силах, але можемо ми не так багато, адже всі ми працяюмо, а громадськоя роботоя займаюмосѐ у
вільний від роботи час, відбираячи його від наших дітей і сімей. Подумаймо про це разом.
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СЕКЦІЯ IV
ЦЕРКВА ЯК ЦЕНТР ФОРМУВАННЯ І ПЛЕКАННЯ ДУХОВНОСТІ ТА КУЛЬТУРНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ТОТОЖНОСТІ УКРАЇНЦІВ ЗАРУБІЖЖЯ
Петро Кузьма БАЛИЦЬКИЙ
Голова української діаспори в Королівстві Даніѐ

ВЛАДИКА ІВАН БУЧКО: ЙОГО ЗАСЛУГА У ЗБЕРЕЖЕННІ
УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (1891 – 1974)
Перед Другоя світовоя війноя українського католицького юпископа Івана Бучка переслідувала
польська влада за його пастирську й патріотичну діѐльність, а передовсім за патріотичні проповіді в часі
канонічних візитацій. Дійшло до того, що в католицькій державі військо і поліціѐ нападали на українську
католицьку процесія, коли Владика ніс у руках Найсвѐтішу Евхаристія, побивали лядей і чинно
зневажали Владику. Не раз він мусив переривати своя візитація.
Польський урѐд поставив ультимат – або Папа перенесе його кудись в інше місце, або вони
завезуть його до Берези Картузької. І так митрополит Андрей Шептицький був змушений вислати свого
юпископа-помічника на канонічну візитація українських церков у південній Америці. Післѐ її закінченнѐ
з пригодами у Бразилії, де влада заборонила йому проповідати по-українському, папа Пій ХII вислав
його до США виконувати обов’ѐзки юпископа-помічника Владики Костѐнтина Богачевського у
Філѐдельфії.
Владика Іван жив у Нья-Йорку при церкві св. Яра, де стримав «масове ловленнѐ українських
душ» латинниками, ѐк також латинізація та англізація. Він завів там правильне парафіѐльне
діловодство із «станом душ» вклячно і розбудував парафія так, що наша Церква в тому місті належала
до найкращих і найбільш національно свідомих громад у США.
Та прийшов час, коли дозвіл американських властей на його перебуваннѐ в США закінчивсѐ й
іміґраційний урѐд повідомив його, що готовий дати Владиці дозвіл на сталий побут, але вимагав
приреченнѐ лоѐльності, ѐке, звичайно, сам урѐдовець читав, а аплікант підтверджував словами «Ай
ду!» Але Владика Іван думав, що такоя обіцѐнкоя зломить вірність своюму народові, тому сказав
урѐдовцеві, що він католицький юпископ, а це значить, що він не може бути нелоѐльним супроти
держави, і такої обіцѐнки не зложив. Це було причиноя, що американські власті вже під час війни
відіслали його до Ватикану. В Римі він жив у Духовній семінарії св. Йосафата на Джаніколо білѐ
Ватикану. Большевики відкинули його проханнѐ вернутись до Львова. Влітку 1945 року папа Пій XII
іменував юпископа Бучка Апостольським Візитатором всіх українців у Західній Европі.
Післѐ війни він виконав унікальне завданнѐ длѐ добра нашого народу й Церкви ѐк Апостольський
візитатор длѐ українців в Европі, ѐк Владика скитальців та опікун Дивізії і всіх інших страждущих
українців. Він цікавивсѐ всіма українськими лядьми і справами, а по закінчені війни він хотів знати про
доля біженців по таборах і чи ю між ними українські свѐщеники. Своя пастирську візитація він почав
відвідуваннѐм українських воѐків II корпусу ген. Андерса. То були колишні полонені польської армії, що
потрапили на Сибір, по угоді Сталіна з Сікорським зголосилисѐ до польського війська і через Іран,
Палестину, Югипет помагали виганѐти німців з Африки, а потім перейшли важку компанія в Сицилії й
Італії, де й залишилисѐ, не хотѐчи вертатисѐ до большевиків.
Владиці найбільше лежала на серці долѐ дивізійників у Беллѐрії й Ріміні. І до них, ѐк до таборів
біженців, приходили большевицькі аґенти НКВД, шукаячи охочих вертатись «на родіну». Владика
зацікавив Папу Піѐ XII долея дивізійників, і чимало з них англійці звільнили з табору на богословські
студії до Риму.
Тоді надійшла з Німеччини дуже тривожна телеграма, що західні соязники зібрали кілька тисѐч
козаків (УВВ) і вже завтра маять передати їх большевикам. Вони просили, щоб перед смертя дали їм
ще нагоду висповідатисѐ. Владика Іван подзвонив до о. проф. А. Беа, сповідника папи Піѐ XII, і просив
постаратисѐ длѐ нього за нічну авдіюнція в папи. Папа прийнѐв владику, і негайно з державного
секретаріѐту пішли телеграми до Вашингтону й Лондону з просьбоя папи стримати насильну
репатріація лядей до большевиків. І з того часу західні соязники змінили своя політику в тій справі.

256

Секціѐ IV. Церква ѐк центр формуваннѐ і плеканнѐ духовності та культурно-національної тотожності
українців зарубіжжѐ

Душпастирсько-свѐтительській праці присвѐчена велика частина листуваннѐ Кир Івана. За 5 років
канцелѐріѐ Преосвѐщенного полагодила близько 5500 різних листів. Бували часи, що квартально треба
було полагоджувати 800-1000 листів, і з них переважну більшість полагоджував безпосередньо сам
владика. Щоб полегшити тѐгар того листуваннѐ, владика Іван почав видавати «Урѐдовий Вісник
Апостольського Візитатора українців у Західній Ювропі» (від січнѐ 1949), в ѐкому вміщую свої глибоко
передумані посланнѐ до духовенства й вірних. Передовсім душпастирським цілѐм служить і декілька
видань, виданих його заходами, ѐк Ювангеліѐ, молитовник, відпустові молитви, Книга Премудрості та
різні серії іконок.
У своїй душпастирській діѐльності Преосвѐщенний присвѐчую особливу увагу справам молоді, її
виховання та освіті, розуміячи, що молодь в еміграції перебуваю чи не в найбільшій небезпеці. Не
менше лежало на серці йому й вихованнѐ всіюї еміграції взагалі. Звідси його окрема турбота про школу і
пресу. Вже на початку своюї візитаторської діѐльності в границѐх Італії він розгорнув широчезну акція,
щоб розв’ѐзати ѐкнайкраще шкільну проблему серед 10 тисѐч полоненої в рімінських таборах молоді.
Його заходами Конгрегаціѐ длѐ Східних Церков перебрала протекторат над усіма школами табору
полонених у Ріміні та створила окрему Римську Шкільну Комісія під проводом Преосвѐщенного. Її
заходами уможливлено наукову праця, затверджено десь 220 свідоцтв і дипломів та, на основі
вислуханих викладів та складених з успіхом іспитів, видано кількасот свідоцтв середньої шкільної та
фахової освіти. Цѐ справа мала свого часу мільйонні видатки в лірах, ѐкі покрито заходами владики
Івана Бучка. Владика приділив кілька мільйонів лір на рімінське шкільництво, на студентів та длѐ лядей,
що мешкали приватно. В тому часі розділено длѐ українців поза табором 13200 штук різного одѐгу,
величезні маси законсервованої поживи, 51000 дарованих обідів та 15000 дарованих вечерь, а 9300
обідів і вечерь за зменшеноя оплатоя та пересічно 60 нічлігів на добу. Загалом на 742 проханнѐ про
допомогу Комітет Преосвѐщенного зміг задовольнити 643 проханнѐ. Рівночасно ішло стараннѐ про
наладнаннѐ пошти длѐ полонених, через ѐку переслано 107000 різних листів та посилок і уможливлено
розшуки 7800 осіб. В тому часі пристарано та роздано між українськими збіглѐми в Італії 2400 книжок та
понад 15000 часописів.
За ініціативоя Преосвѐщенного проведено також наполегливу акція в справі розв’ѐзаннѐ
еміграційної проблеми взагалі, а в Італії зокрема. Крім важливих заходів перед відповідними
чинниками, щоб урѐтувати воѐків Галицької Дивізії від видачі Совютам та перевести їх у цивільний стан,
порушено також понад 30 важливих клопотань у справах української еміграції.
На проханнѐ Преосвѐщенного Апостольська Столицѐ через своїх нунціїв робила заходи у справі
української еміграції у Франції, Іспанії, Бельгії, Голландії, Португалії, щоб спрѐмувати до тих країн
українську еміграція, насамперед з Австрії, де через недоїданнѐ серед дітвори поширявавсѐ туберкульоз.
Завдѐки його стараннѐм зорганізовано від самих основ душпастирську обслугу в Англії, Бельгії,
Голландії, Італії; поширено її у Франції, пожвавлено в Німеччині й Австрії. Владика Іван Бучко також був
основоположник релігійного життѐ і в Скандинавії.
З поширеннѐм Апостольської Візитатури на цілу Західну Ювропу звернув Преосвѐщенний Іван
окрему увагу на високошкільну освіту. Він пристарав великі субвенції в першу чергу длѐ української
високошкільної молоді в Німеччині та Австрії. Ще на початку 1947р. звернув він увагу і на інші
ювропейські країни. За його стараннѐми Східна Конгрегаціѐ допомогла створити український
студентський осередок у Лявені, в Бельгії (близько 50 студентів).
До ціюї меценатської діѐльності Владики слід зарахувати і його піклуваннѐ про матеріальну
допомогу українським науковцѐм і професорам. Він завжди клопотавсѐ можливостѐми втриманнѐ
Українського Вільного Університету в Мянхені, Наукового Товариства ім. Шевченка та поширеннѐм його
видань. Стараннѐм і допомогоя владики працявала на території Німеччини «Церковно-Археологічна
Комісіѐ», ѐка об’юднувала визначні наукові сили. У лятому 1949 року з ініціативи Апостольського
візитатора українців-католиків архіюпископа Івана Бучка було засновано Український архів у Франції.
Свідомий значеннѐ преси длѐ вихованнѐ еміграційного загалу, преосвѐщенний радо підтримую
українські видавництва: «Христиѐнський голос», «Українець-Час», «Вісник», «Голос Христа
Чоловіколябцѐ», «Життѐ і Слово», «Пресовий Бялетень», а длѐ інформації чужинців – у німецькій мові
«Українську Католицьку Кореспонденція» та «Прессе Агентур Вест-Ост».
Преосвѐщенний Іван Бучко запам’ѐтавсѐ не тільки ѐк архиюрей-душпастир чи меценат-добродій,
але також ѐк великий громадѐнин-українець, ѐкому долѐ українського народу запала глибоко в серце та
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

стала постійноя спонукоя до невсипущої діѐльності. Діѐльність Преосвѐщенного Івана ѐк громадѐнина
ю дороговказом длѐ лядей доброї волі. Його особа ю постійноя пригадкоя та закликом до порѐдку й
національного обов’ѐзку длѐ тих, що блукаять на бездоріжжѐх.
В особі Владики Івана українська еміграціѐ знайшла свого вмілого провідника і впливового Покровителѐ.

о. Тарас БАРЩЕВСЬКИЙ
Катехитично-педагогічний інститут Українського католицького університету, м. Львів

ПРОФІЛЬ ДУШПАСТИРЯ І ЙОГО РОЛЬ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЦЕРКОВНОЇ І НАЦІОНАЛЬНОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В МЕЖАХ КРИЖЕВАЦЬКОЇ ЄПАРХІЇ
Післѐ приюднаннѐ Боснії до Австро-Угорщини виѐвилосѐ, що дуже багато землі у Боснії не
заселено і не оброблено. Урѐд видав декрет, в ѐкому повідомив, що у Боснії можна отримати безплатно
земля (точніше – за дуже низьку ціну). На цей заклик відгукнулосѐ чимало лядей з різних сторін
Австро-Угорщини, серед них і греко-католицькі українці із Західної України.
Перші сім’ї поселилисѐ в північній Боснії вже у 1890 р. Вони побачили там правдиву пущу: ані
доріг, ані магазинів, пуща і темні та непрохідні ліси. Ті, хто мав трохи грошей, купили собі земля, а ті, ѐкі
грошей не мали, дістали безплатно ліс, тобто «царевіну», ѐкий треба було розчищати і так зробити
придатним до хліборобства. Більш численна колонізаціѐ українців у Боснії почаласѐ у 1898 році (коли
приїхала найбільш численна група) і тривала до 1913 р.
Відразу по поселення поселенці почали думати і про свою духовне життѐ. Не було свѐщеника,
щоб їм хрестив дітей, щоб їх вінчав, сповідав, ховав. У такій важкій ситуації вони звертаятьсѐ до
Митрополита Андреѐ Шептицького, щоб він дав їм свѐщеників.
Великий Митрополит зацікавивсѐ цими греко-католиками, ѐкі були під його духовним наглѐдом,
звернувсѐ до крижевацького владики Яліѐ Дрогобецького, і до Боснії прийшов перший свѐщеник –
Андрій Сегеді (Шід, 3.10.1862, помер 12 лятого 1920). Він діѐв сам на великих теренах Боснії, віднаходив
поодинокі сім’ї і духовно їх кріпив. Він насправді був парохом цілої Боснії. Вірні дуже лябили цього
бідного, але завжди усміхненого і веселого свѐщеника. Його стараннѐми засновані і перші парафії:
Прнѐвор і Дев’ѐтина. Він прибув у Боснія 1897, а вже через три роки, у 1900, заснував ці дві парафії.
1902 р. до Боснії прибуваю сам Митрополит *1+. Він відвідав дві існуячі парафії і всіх вірних у
більших центрах. Його стараннѐми Свѐта Столицѐ назначила 1910 р. о. др. Йосифа Жука генеральним
вікарем длѐ греко-католиків у Боснії. Ординаріюм був вл. Штадлер, Сараювський архіюпископ.
У 1910 році до Боснії приїжджаю і другий свѐщеник Крижевацької Юпархії – о. Михайло Уйфалуші.
Того самого року з Галичини прибуваять й інші свѐщеники: о. Фелікс Щурко, о. Михайло Кіндій. Рік
пізніше – о. Ярій Колодій, а у 1912 о. Григорій Білѐк і о. Никита Будка, ѐкий того ж року був іменований
на юпископа у Канаді.
Кілька років пізніше – 1914 або 1917 – на місце о. Жука, ректора Львівської Духовної Семінарії від
1906 по 1910 рік, ѐк апостольський адміністратор приходить о. Олекса Базяк (помер у Львові 1943).
Таким чином усі греко-католики Боснії були підпорѐдковані напрѐму Римові.
Варто згадати, що Митрополит ще два рази відвідав українців у Боснії. Вдруге це було 1909 р.,
коли приїхав до Кам’ѐниці посвѐтити новий храм. Третій раз митрополит був у Кам’ѐниці 1913 р.
Приїздом о. Олекси Базяка, ѐкий був з 1908 по 1914 душпастирем емігрантів у Бремен,
душпастирська працѐ серед українців набуваю нової інтенсивності. Він підійшов до своїх обов’ѐзків з
великоя лябов’я і палкістя. Щоб бути ще ближчим до свого народу, він переніс у 1916 р. свій осередок
із Сараюва до Банѐ Луки.
1924 р. босанська апостольська адміністратура приюднана до крижевацької юпархії, а о. Олексій
Базяк став першим юпископським вікаріюм длѐ греко-католиків у Боснії і Герцеговині. Два роки пізніше
о. Базяк повернетьсѐ до Львова.
З 1924 по 1941 українці у Боснії переживаять свою духовне і культурне відродженнѐ. Засновано п’ѐть
нових парафій. Територіѐ Боснії поділена на два деканати, побудовано храми, каплиці, парафіѐльні доми,
культурні доми. Із західної Україні прибуваять нові, молоді, свѐщеники: о. Костяк, о. Яриста.
Ми згадали, що першим свѐщеником длѐ українців у Боснії був о. Андрій Сегеді, але він був
уродженцем тих же країв.
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Секціѐ IV. Церква ѐк центр формуваннѐ і плеканнѐ духовності та культурно-національної тотожності
українців зарубіжжѐ

Можна сказати, що першим душпастирем, першим, хто «зауважив» українців у Боснії, був сам
Митрополит Шептицький, Практично 4 роки післѐ найбільшої хвили переселеннѐ він був уже там –
серед своїх вірних, і думав про їхній добробут. Сім років пізніше – у 1909 р. – Йосиф Гродський
писатиме, що «багато наших лядей в Галичині або зовсім нічого не знаю про Русинів у Боснії, або маять
дуже неѐсні відомості». Того ж самого року, згадаймо, митрополит Шептицький вже освѐчував храм у
Кам’ѐниці, будував там монастир...
Потрібно визнати, що не відразу українське духовенство поїхало зі своїм народом на
переселеннѐ. На основі звіту Ґродського можна сказати, що воно здебільшого навіть не усвідомило собі
ціюї проблеми, або думали (чи надіѐлись), що переселенці скоро повернутьсѐ. Все ж таки через декілька
років вони поїхали. Їх не було багато, але вони зробили дуже багато длѐ збереженнѐ ѐк церковної, так і
національної ідентичності українців у тих краѐх. Мені здаютьсѐ, що саме подорож Митрополита Андреѐ
у 1902 р. до Боснії відіграла вирішальну роль щодо подальшої долі українських поселенців. На моя
думку, Митрополит мав тоді зрозуміти, що ті ляди, ѐких він зустрічав під час своюї подорожі, назавжди
покинули Україну і поселилисѐ у Боснії. І тим лядѐм була потрібна постійна духовна опіка, а не тільки
випадкова. Митрополит не умів відкладати великі задуми на невизначене майбутню. Того ж року він
купив земля під винниця з метоя, щоб нашим лядѐм дати заробіток, і ця справу доручив о. Сегеді.
Але це не вирішило всіх проблем. О. Андрій Сегеді залишавсѐ юдиним душпастирем на цілу Боснія і не
міг навіть на великі свѐта відвідати усі поселеннѐ. Однак минуло ще досить багато часу, поки не почали
приїжджати перші свѐщеники з України. Одноя з причин може бути те, що Босніѐ була бідна; інша
причина може бути у налагодженнѐх нелегких стосунків з місцевоя владоя, від ѐкої залежало, дати
право на проживаннѐ чи ні. Ще іншоя причиноя може бути те, що у Боснії свѐщеники не були
забезпечені державоя, ѐк це було в Галичині, а залежали лише від дарів лядей.
Все ж таки у 1907 р. у Боснія приїжджаю бр. Йосиф Ґродський, ЧСВВ, длѐ того, щоб розпочати
будівництво монастирѐ в Камѐниці, а вже у травні 1908 р. прибули перші монахи-студити – іюромонах
Йосафат і бр. Іларіон, а в листопаді о. Андрій зі Скнилова, 25.05.1912 – о. Леонтій Федоров, а 4 березнѐ
1913 – Климентій Шептицький. На початку війни у монастирі вже було 11 братів.
Хто були ці свѐщеники? Чим вони жили, про що мріѐли? Чому виїхали з України і поїхали у все ж
таки чужі їм краї? Нелегко відповісти на ці питаннѐ. Однак не побоясь сказати, що не із-за заробітку чи
тому, що на Україні длѐ них вже не було місцѐ, чи тому, що їх не взѐли в Америку. Вже було сказано, що
о. Йосиф був ректором Семінарії, о. Олекса Базяк довгі роки був місіонером у Бремен, а о. Леонтій
Куницький пише про нього, що він «нашому станові виробив наново у німецького духовенства захитану
добру опінія». о. Григорій Білѐк вже був свѐщеником, душпастирявав, мав вже двох синів, з ѐких
обидва стануть свѐщениками.
Це не були свѐщеники, ѐкі «не мали де приміститисѐ», о. Олекса Базяк, наприклад, закінчив
богословські студії в Римі і Відні, відстоявав ще ѐк сотрудник у Відні інтереси української інтелігенції,
брав навіть активну участь у політичному житті України, за що «пережив два слідства і був оскаржений
за бунт, заворушеннѐ і ґвалт». Так само й інших свѐщеників може зачислити до галицької духовної
інтелігенції, ѐка розмовлѐла кількома мовами, усвідомлявала значеннѐ освіти длѐ всіх прошарків
населеннѐ (через що і засновували читальні) та була національно дуже свідома, а політично навіть
трохи занадто заангажована. Іншими словами, хочу сказати, що до українських поселенців не поїхав
«хто-небудь», але насправді свѐщеники, ѐкі мали певне значеннѐ серед галицького духовенства.
В першу чергу вони старалисѐ зорганізувати парафіѐльне життѐ, тобто побудувати храм,
душпастирявати, навчати віри, уділѐти Свѐті Таїнства. А відтак займалисѐ просвітницькоя діѐльністя,
засновуячи читальні, навчаячи читати, віддаячи навіть свої парафіѐльні помешканнѐ на школу.
Цікавим ю те, що просвітницька діѐльність дуже сильно охоплявала різного роду культурні заходи:
шевченківські вечори, вистави. Приготовлѐячись до шевченківського вечора, наприклад, о. Михайло
Костяк сам намалявав портрет Шевченка, а ще у 1941 р. в українському календарі значну частину
займаю текст п’юси Яріѐ Грома «Пан».
Їхню життѐ не було легке. Їх переслідували, бажали вбити, ѐк о. Андріѐ Сегеді, ѐкого хотіли отруїти
чадним газом, погрожували, саджали до в’ѐзниць. Та і їхню особисте життѐ було часто позначене
трагізмом. Невдовзі післѐ свѐчень о. Івана Левицького умираю його жінка, так само лише по трьох роках
післѐ приїзду з України вмираю теж і дружина о. Матуса. Цікавим ю ще одне ѐвище, ѐке на перший
поглѐд видаютьсѐ досить незрозумілим. Ці отці, ѐкі стали справжніми батьками, вчителѐми і
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духівниками свого народу, дуже часто ставали чужими і далекими длѐ власної сім’ї і дітей. Можливо, це
ѐвище повоюнне, але стосуютьсѐ зокрема отців, ѐкі ще у 20-30-ті роки приїхали з України. Діти
відвернулисѐ від них, не розмовлѐли українськоя мовоя, а Церква стала длѐ них першим ворогом.
Дехто приписую цей факт комуністичній пропаганді, ѐка дуже сильно «тиснула» на дітей свѐщеників,
щоб відвернути їх від їхніх батьків і зробити длѐ себе гарну антицерковну пропаганду.
Вкінці бажая ще згадати, на моя думку, найважливішу рису цих отців, ѐкі поїхали за своїм
народом. Це – свѐтість. Свѐтість у правдивому значенні цього слова! Вистачаю пригадати собі, що аж
четверо із дев’ѐтнадцѐти блаженних, проголошених Свѐтішим Отцем, жили і працявали в Боснії. Це вл.
Никита Будка, о. Еміліан Ковч, та оо. Студити Леонтій Федоров і Климентій Шептицький. Так, всі вони
були проголошені блаженними ѐк мученики, але ще задовго перед їхньоя мученицькоя смертя вони
вже були свѐті. І не тільки вони. Досліджуячи ця тему, ѐ питавсѐ: звідки ці свѐщеники брали сили, що
надихало їх до праці, чого вони прагнули. Одну відповідь, мені здаютьсѐ, ѐ знайшов у їхньому відчутті
Церкви і служіннѐ власному народові: вони почувалисѐ покликані служити своюму народові у
Католицькій Церкві, у Церкві, ѐка ю набагато більша за сільські, міські, обласні чи навіть державні
границі. Будучи настільки «маленькими» серед корінного населеннѐ, вони почувалисѐ настільки
«великими» у Христовій Церкві, ѐка длѐ них виѐвлѐласѐ в юдності з Львівськоя Митрополіюя і Римським
Престолом. Ще іншу відповідь підказав мені мій батько, о. Іван Барщевський, теж син українських
поселенців. Він сказав: «Вони не були «служителѐми культу», а насправді жили літургіюя, молитвоя: це
було щось глибоко вкорінене у них».
Коли сьогодні говоримо про українську еміграція, бажав би їй саме побажати таких свѐщеників:
інтелігентних і патріотів, жертовних і свѐтих, безстрашних і глибоко молитовних. Понад сто років
української еміграції, дві, а длѐ нас – три війни, комуністичний урѐд, нові переселеннѐ, тепер же вже
самих українців з Боснії і Хорватії, ѐкі часто на нових поселеннѐх можуть бути прикладом українства і
длѐ теперішніх українських емігрантів, ѐкі хіба що можуть їм закинути, що вони говорѐть трохи смішним
діалектом і ніколи не були на Україні.
Не забуваймо, ці свѐщеники ніколи не кидали України, що не завжди скажеш про Україну. Вони у
своюму серці винесли і зберегли ту Україну, про ѐку мріѐли їхні батьки і предки: свобідну,
висококультурну, христиѐнську Україну, де «брат брата обніме» і в ѐкій буде «своѐ правда, і сила, і
волѐ». Чи повернутьсѐ коли-небудь їхні нащадки на своя рідну земля? Думая, що так, але тільки тоді,
коли їхнѐ ідеальна Україна із серцѐ знайде свою відображеннѐ у реальній українській державі, а доти
вони і далі продовжуватимуть «заражати» усіх своюя лябов’я до своюї Церкви і рідної Землі.

ЛІТЕРАТУРА
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О. Леонтій Куницький у своїх спогадах про відвідини Боснії «Над Босноя», пише, що Митрополит
провів тоді вісім днів у монастирі оо. Трапистів білѐ Банѐ Луки. Відвідуячи ті краї і сам монастир
понад п’ѐтнадцѐть років пізніше, о. Леонтій був вражений тим, що монахи ще пам’ѐтали тих 8
днів, проведених Митрополитом у їхньому монастирі.

Андрій БОНДАРЕНКО
Головний редактор сайту «Кобза – Українці Росії», Заслужений журналіст України

РОЗВИТОК, СУЧАСНИЙ СТАН І ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКИХ ЦЕРКОВ В РОСІЇ
Протѐгом 15 років післѐ створеннѐ в 1993 році федерального громадського об’юднаннѐ
української діаспори Російської Федрації – Об’юднаннѐ українців Росії перед ним стоѐли важливі, але так
і не вирішені питаннѐ щодо легітимності і самого існуваннѐ та діѐльності парафій українських церквов –
Української православної церкви Київського патріархату та Католицької церкви візантійського обрѐду
длѐ українських греко-католиків на теренах Росії.
Українські церкви необхідні українськи громадам Росії, бо історичний досвід свідчую: народ в
діаспорі не може інакше вижити і зберегти себе, ѐкщо його не об’юдную і не підтримую своѐ церква.
Класичний зразок – це існуваннѐ на протѐзі багатьох віків без своюї держави, в розсіѐному по країнах
світу діаспорному стані юврейського народу, ѐкий зберегли іудаїзм, синагоги та церковні школи. Так
само китайських хуацѐо за кордонами своюї батьківщини об’юдную синтоїзм. Це ж доводить і досвід
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Секціѐ IV. Церква ѐк центр формуваннѐ і плеканнѐ духовності та культурно-національної тотожності
українців зарубіжжѐ

життѐ української діаспори в Канаді, США, Бразилії та інших каїнах Заходу, де центрами збереженнѐ
національної свідомості українців виступаять парафії УПЦ КП та УГКЦ.
Історіѐ розвитку українських церков в РФ
За офіційними даними перепису населеннѐ 1989 та 2002 років на теренах Росії українці займали і
займаять третю місце по своїй кількості післѐ росіѐн і татарів. Хоча при порівнѐнні останнього перепису
радѐнських часів (РРФСР) та першого перепису населеннѐ створеної в 1991 році післѐ розпаду
Радѐнского Соязу Російської Федерації кидаютьсѐ в очі помітне зменшеннѐ української частки
населеннѐ РФ: 1989 рік – 4,36 млн. українців – 2,94%; 2002 – 3,0 млн. українців – 2,0% (2/3 з ѐких – в
Сибіру і на Далекому Сході). Тобто, перепис 2002 р. в РФ в порівнѐнні до 1989 р. дав скороченнѐ
кількості україського населеннѐ Росії до 67,5% від попередньої.
Але при цьому в Російській Федерації навіть офіційно проживаю трьохміліонна українська діаспора.
Вона і сьогодні найбільша серед усіх країн світу за межами матірної України. Це ті три мільйони свідомих
українців, ѐкі не побоѐлись і не засоромилисѐ під час останнього перепису цілком добровільно назвати себе
в новій Росії українцѐми (бо в російських паспортах та інших документах зараз відсутнѐ графа
національність). Вони і складаять базу длѐ розвитку українських церков в Російській Федерації.
Українська православна церква Київського патріархату була створена 1990 року у червні місѐці,
коли перший її Патріарх Мстислав Скрипник очолив заново створену Церкву в суверенній Українській
Радѐнській Соціалістичній Республіці. Через три роки вона прийнѐла до свого складу першу парафія на
теренах Російскої Федерації і наприкінці груднѐ ц.р. їй сповнитьсѐ 15 років. Відбулось це післѐ виходу зпід ярисдикції Московського Патріархату православної общини Богоѐвленського собору міста Ногінську
Московської області архімандрита Адріана (Старини), ѐка післѐ перебуваннѐ протѐгом року в СуздальськоВолодимирській юпархії Російської Православної Вільної Церкви з 27 груднѐ 1993 р. була прийнѐта під
ярисдикція Української Православної Церкви Київського Патріархату. 8 лятого 1994 року на базі ціюї парафії
та Свѐто-Тихвiнського жiночого монастирѐ і Ногінської Духовної Семiнарiї створено Богородську юпархія УПЦ
КП (м. Ногінськ Московської області до 1930 року іменувавалосѐ Богородськом). А через рік – 23 лятого
1995 р. створено Тобольську юпархія Сибірської митрополії (на базі церкви при міському кладовищі
обласного центру південного Сибіру міста Кургану), і того ж року 19 жовтнѐ – Бiлгородсько-Обоѐнську
юпархія (на базі монастирѐ Благовiщеннѐ Пресвѐтої Богородицi, Бiлгородська обл., Шебекiнський р-н,
селище Маслова Пристань). Таким чином, на теренах Росії існую три юпархії Української Православної церкви
Київського патріархату: Богородська юпархiѐ (Москви і Московської областi), Бiлгородсько-Обоѐнська та
Тобольська і близько 10 парафій УПЦ КП. Офіційноя Російськоя православноя церквоя Московського
патріархату вони відносѐтьсѐ до розкольницьких церковних організацій, бо УПЦ КП не визнана канонічноя
поки що ні одніюя з помісних церков православного світу.
Українська автокефальна православна церква, в ѐкій 14 груднѐ 1996 року Свѐтійшим Патріархом
Київським і всіюї України Димитріюм (Яремоя) возведений в сан архіюпископа і призначений постійним
представником УАПЦ в Москві архіюпископ Іоан (Модзалевський), надалі- архіюпископ Кременецкий,
потім Херсонеський і Кримський, а з 2 лятого 2007 р. – архіюпископ Уманський, вікарій Київської юпархії,
реально своя діѐльність в Російській Федерації, навіть в Москві, де була заѐвлена, ніѐк не означила, а
тому знаходитьсѐ за межами цього дослідженнѐ.
Греко-католицька церква в Росії існую не півтора десѐтиліттѐ, а маю набагато більшу історія. У
минулому році виповнилосѐ 90 років від часу заснуваннѐ екзархату длѐ католиків візантійського обрѐду
в Росії. Першим екзархом був свѐщенномученик Леонід Фьодоров, духовний учень колишнього глави
Української греко-католицької церкви митрополита Андреѐ Шептицького. Її базу склали вимушені і
добровільні мігранти в Росія з Західної України. За офіційними даними за період з 1939 по 1959 роки на
терени Радѐнського Соязу, зокрема до Сибіру, з Галичини було депортовано 2 млн. 196 тис. 270
чоловік. Це 20,5% всього населеннѐ Галичини. Більша частина цих депортованих галичан за своюя віроя
були греко-католики. Значна частина з числа цих депортованих українських уніатів та їх нащадки і зараз
мешкаять в інших республіках колишього СРСР. Перш за все, в Російській Федерації – на Уралі та в
різних регіонах Сибіру. Саме вони складаять сьогодні в Росії основу длѐ розвитку Католицької церкви
візантійського обрѐду. При цьому багато членів греко-католицьких громад сиділи по сталінських
таборах з мучениками своюї Церкви патріархом Йосифом Сліпим, владикоя Миколаюм Чернецьким,
владикоя Олександром Хіроя і правлѐчим архіюреюм Коломийсько-Чернівецької юпархії владикоя
Павлом Василиком. Можна сказати, що парафії Греко-католицької церкви в Росії — це перш за все
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парафії засуджених і засланих українських лядей, репресованих парафіѐн і репресованих свѐщеників.
За найстрашніших умов ці українці підтримували вогник церковного життѐ, молилисѐ в «каплицѐх»землѐнках, де по черзі правили греко-католицькі і католицькі свѐщеники: звершували служби,
проводили підпільну катехизація, відпускали гріхи, вінчали. Багатьох лядей саме це врѐтувало від
фізичної та духовної загибелі, хоча Греко-католицька церква в Радѐнській Росії діѐла в підпіллі.
Наприклад, в Кузбасі, де вже з 1959 року підпільно служив греко-католицький свѐщеник монахредемпторист отець Василь Рудка.
У 1991 році главоя католицької церкви Папоя Іваном Павлом ІІ були призначені юпископи длѐ
чотирьох римо-католицьких юпархій Росії. Однак у буллі Папи Римського про їх призначеннѐ було
сказано, що юпископ маю ярисдикція також і длѐ вірних східного обрѐду, поки не буде встановлено
інакше. Наприкінці 2004 року Папоя Римським архіюрей римсько-католицької Преображенської юпархії
в м.Новосибірську юпископ Йосиф Верт, німець за національністя і старший серед чотирьох діячих в
Росії католицьких юпископів – голова їх конференції, був призначений ординаріюм длѐ всіх вірних
католиків візантійського обрѐду. І тут зовсім не до міста шевченкове – «колись будем і по-своюму
глаголать, ѐк німець покаже». За словами самого владики Йосифа Верта, він виріс в Карлазі, третьому за
розміром «острові» ГУЛАГу, де його в дитинстві причащав український греко-католицький свѐщенник
отець Стефан, а благословив на служіннѐ Церкві український владика Олександр Хіра
(http://kobza.com.ua/content/view/1354/31/).
Післѐ свого призначеннѐ ординаріюм юпископ Йосиф Верт організував пошуки по Росії невеликих
спільнот вірних, вивченнѐ їхніх духовних потреб, і по змозі, допомогу їм. І сьогодні в Росії під опікоя
цього ординаріѐ дію 18 свѐщеників на греко-католицьких парафіѐх (длѐ порівнѐнѐ в жовтні 2003 р. їх
було лише 6 осіб – http://kobza.com.ua/content/view/1364/31). За його словами, греко-католицькі
свѐщенники зобов'ѐзані охопити своюя душпастирськоя опікоя щонайменше 300 тисѐч російських
українців-уніатів: «Що стосуютьсѐ етнічного складу греко-католицьких общин, то слід зазначити, що їх
основа – вихідці із західних областей України. За даними, опублікованими в інтернеті, в Російській
Федерації проживаю 3 млн. етнічних українців. Звичайно, далеко не всі вони – галичани. Проте, ѐкщо
взѐти до уваги, що в самій Україні особи, що традиційно відносѐть себе до греко-католицької Церкви,
складаять 10 % населеннѐ, то, думая, у нас в Росії ми маюмо повну підставу говорити про 300 000
«потенційних» греко-католиків. І ѐкщо хоч би 2-3 % цих лядей хотіли б активно практикувати своя віру,
вийде вже чимала цифра».
Сучасний стан і проблеми українських церков в РФ
І. Українська православна церкви Київського патріархату
Богородська юпархіѐ (Московської області)
Адреса: Россиѐ 142400 г. Ногінск, Московскаѐ область. ул. Советской Конституции 17, СвѐтоТроицкий храм, тел. 8-09651 7-33-50 (дом.); 5-83-56 (храм). До підпорѐдкуваннѐ Богородскої юпархії УПЦ
КП відносѐтьсѐ:
– Свѐто-Тихвiнський жiночий монастир, м. Ногiнськ Московської області.
– Ногінська Духовна Семiнарiѐ.
Керуячий юпархії митрополит Московско-Богородський та Днiпропетровський i Криворiзький
Адріан (в миру Старина Валентин Єгорович) народивсѐ 15 груднѐ 1943 року в м. Дніпропетровську. У
1960 р. закінчив середня школу. Післѐ закінченнѐ школи служив в армії. В 1967 р. закічив
Дніпропетровське музичне училище. Протѐгом року викладав музично-теоретичні дисципліни в місті
Цярупинську. З 1968 по 1973 рр. навчавсѐ у Київському педагогічному інституті (музично-педагогічний
факультет). Працявав інспектором Бородѐнського відділу культури Київської області. 1982 року
закінчив Московську Духовну Семінарія та Академія і захистив кандидатську дисертація «Церковний
хоровий спів у Російській Православній Церкві за тисѐчолітній період її існуваннѐ Х-ХХ ст.»
Будучи свѐщеником, одночасно викладав у регентському класі Московської духовної академії. На
останньому курсі 1981 р. переведений до Ленінградської духовної семінарії, післѐ закінченнѐ ѐкої (1982)
відрѐджений у розпорѐдженнѐ Патріарха Московського Пимена. 1989 року іюромонах Адріан
призначаютьсѐ настоѐтелем Богоѐвленського собору міста Ногінська Московської області із
возведеннѐм у сан ігумена, а влітку 1990 року – піднесений до сану архимандрита.
Післѐ виходу з-під ярисдикції Московського Патріархату община о. Адріана протѐгом року
перебувала в Суздальсько-Володимирській єпархії Російської Православної Вільної Церкви, а з 27 груднѐ
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1993 р. її прийнѐто під ярисдикція Української Православної Церкви Київського Патріархату.
6 лятого 1994 року рукоположений на юпископа Дніпропетровського і Запорізького за
Божественноя літургіюя у Володимирському соборі міста Киюва. 8 лятого 1994 року призначаютьсѐ
правлѐчим юпископом Богородської юпархії (Московської області) Української Православної Церкви
Київського Патріархату. 27 жовтнѐ 1995 року піднесений до сану архиюпископа. 1 лятого 1996 року
призначаютьсѐ керуячим Дніпропетровськоя юпархіюя з титулом «архиюпископ Дніпропетровський і
Криворізький». 23 лятого 1997 року рішеннѐм Архиіюрейского собору Російської православної церкви
Московського патріархату був заборонений у свѐщенослужінні та позбавлений сану архимандрита РПЦ
МП. 9 груднѐ 2002 року підноситьсѐ до сану митрополита УПЦ МП. Удостоюний вищих церковних
нагород: ордену Свѐтого Архистратига Божого Михаїла (1999 р.), ордену свѐтого рівноапостольного
кнѐзѐ Володимира Великого ІІІ ступенѐ (23.01.2004 р.) та ордену Яріѐ Переможцѐ (14.12.2006 р.).
Постійний член Свѐщенного Синоду Української Православної Церкви Київського Патріархату.
http://www.cerkva.info/static/mytr_adrian.html. Громадѐнин Російської Федерації. Мешкаю: Московскаѐ
обл., г. Ногинск, ул. Краснослободскаѐ, 15-31, 496-51 5-83-56 http://www.kievpatr.org.ua.
Бiлгородсько-Обоѐнська юпархіѐ:
Адреса юпархії:Россиѐ 309240 Белгородскаѐ обл. Шебекинский р-н пос. Маслова Пристань ул.
Гагарина, 6 тел. 8-07248 5-55-05. До складу юпархії входить: Монастир Благовiщеннѐ Пресвѐтої
Богородицi Росiѐ, Бiлгородська обл. Шебекiнський р-н, пос. Маслова Пристань, вул. Гагарiна, 6.
Джерело: http://www.kievpatr.org.ua/structura_5.html.
Керуячий юпархії архіюпископ Бiлгородський i Обоѐнський Iосаф, (в миру Шибаюв Валентин
Володимирович) народивсѐ 2 січнѐ 1954 року в селі Пристань Шебекінського р-ну Білгородської області.
З 1961 по 1971 рр. навчавсѐ в середній школі. В 1971 році поступив в сiльгозпiнститут міста
Харкова, ѐкий залишив післѐ досѐгненнѐ 18-літтѐ, щоб стати спочатку пономарем у кафедральному
соборі міста Харкова, а потім послушником у Свѐто-Успенському Псково-Печерському монастирі. З 1973
по 1975 рр. проходив службу в Радѐнській Армії на Далекому Сході. У 1975 році вступив до Московської
Духовної Семінарії, ѐку закінчив за 1-им розрѐдом.
У 1976 році був рукоположен в сан диѐкона. а в 1977 році – в сан свѐщеника архіюпископом
Курським і Білгородським Хризостомом. У 1978 році році відбувсѐ його постриг в ченцi. У 1979 році
іюромонах Іосаф нагороджений набедренником. В 1983 році продовжив свою навчаннѐ в Московськiй
Духовнiй Академiї. У 1984 році нагороджений наперсним хрестом. В 1985 році архіюпископом Курським
i Бiлгородським Явеналiюм призначений настоѐтелем Свѐто-Троїцького собору мiста Обоѐнi Курської
областi. У 1986 році іюромонах Іосаф возведений в сан iгумена та нагороджений хрестом з прикрасами.
У 1991 році разом з приходом перейшов з Московської Православної Церкви до Вiльної
Росiйської Православної Церкви, возведений в сан архімандрита. У 1993 році призначений керуячим
Курсько-Обоянською єпархєю Росiйської Православної Церкви за кордоном.
19 жовтнѐ 1995 року відбулась його хiротонiѐ в юпископа Бiлгородського i Обоѐнського за
Божественноя лiтургiюя у Володимирському кафедральному соборi мiста Киюва. На засіданні
Архіюрейського Собору Української Православної Церкви Київського Патріархату вiд 23 жовтнѐ 1995
року пiд головуваннѐм Свѐтiйшого Патрiарха Київського i всiюї Руси-України Філарета юпископ
Бiлгородський i Обоѐнський Іоасаф був обраний постiйним членом Свѐщенного Синоду Української
Православної Церкви Київського Патрiархату. 19 лятого 1995 року за Божественноя літургіюя у
Володимирському кафедральному соборі міста Киюва був хіротонісований в юпископа Білгородського і
Обоѐнського Української Православної Церкви Київського Патріархату. 23 лятого 1997 року рішеннѐм
Архііюрейского собору Російської православної церкви Московського патріархату був заборонений у
свѐщенослужінні та позбавлений сану ігумена РПЦ МП. 23 січнѐ 2000 року пiдвищений до сану
архіюпископа УПЦ КП за труди по розбудовi Бiлгородсько-Обоѐнської юпархiї УПЦ Київського
Патрiархату. Удостоюний вищих церковних нагород: ордену Свѐтого Архістратига Божого Михаїла (1999
р.) та ордену Свѐтого рівноапостольного кнѐзѐ Володимира Великого ІІІ ступенѐ (23.01.2004 р.).
Архіюпископ Білгородський і Обоѐнський Іоасаф – постійний член Свѐщенного Синоду Української
Православної Церкви Київського Патріархату. http://www.cerkva.info/static/arhiep_ioasaf.html.
Тобольська юпархіѐ Сибірської митрополiї:
Адреса юпархії: Россиѐ, 640014 г. Курган-14, ул. Чернѐховского 164, а/ѐ 1431.
http://www.kievpatr.org.ua/structura_5.html.
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Керуячий юпархії архіюпископ Тобольський i Юнiсейський Варух (в миру Тищенков Володимир
Анатолiйович) народивсѐ 19 травнѐ1956 року. У 1974 році закiнчив середня школу. У 1975 році
поступив служити в Вознесенський кафедральний собор мiста Новосибiрська Російської православної
церкви Московської Патрiархiї.
У 1976 році він перейшов в Iстинно Православну Церкву («тихоновцi»). Це Катокомбна церква,
ѐку переслідувала радѐнська влада. У 1976 році він був рукоположений в iюродиѐкони церкви Знаменнѐ
Богородицi. З того ж 1976 року отець Варух – iюромонах обителi Покрова Богородицi. І вже через рік 21річний іюромонах призначений iгуменом церкви Знаменнѐ Богородицi мiста Новосибiрська. У 1978 році
отець Варух став iгуменом церкви Покрова Пресвѐтої Богородицi обителi Красноѐрського края.
З 1978 року він член незалежної групи за дотриманнѐм прав лядини. Консультант комiтету по
правах лядини.
З 1979 році він знову настоѐтель церкви Знаменнѐ Богородицi в мiстi Новосибiрську. А в 1983 році
заарештований i засуджений за статтѐми 64, 70 та 72 УК СРСР («антирадѐнська агітаціѐ та пропаганда»,
«зрада батьківщини») до 14 рокiв позбавленнѐ свободи. На воля вийшов лише наприкінці перебудови
– в 1990 році. У 1992 р. піднесений до сану архімандрита, а 14 груднѐ 1993 р. призначений юпископом
Юнісейським і Тобольським Сибірської митрополії. 23 лятого 1995 р. хіротонізований на юпископа
Тобольського та Юнісейського. 22 жовтнѐ 2004 року піднесений до сану архіюпископа.
http://www.cerkva.info/static/arhiep_varuh.html. З 1993 року він – вiце-президент мiжнародного
дитѐчого духовно-оздоровчого центру Матері Терези.
ІІ. Католицька церква вiзантiйського обрѐду
Сьогодні на території всіюї Росії під опікоя ординарiѐ длѐ католикiв вiзантiйського обрѐду юпископа
Йосифа Верта (м.Новосибiрськ, e-mail jwerth@catholic.nsk.su) душпастиряять 18 свѐщеників грекокатолицької церкви, ѐкі працяять в 11 суб’юктах Російської Федерації: Москва і Московська область, СанктПетербург, Калузька, Кемеровська, Новосибірська, Омська, Томська, Тяменська, Челѐбiнська області та та
Ханти-Мансійський автономний округ і представлені ѐк координатори в Іркутській та Самарскій областѐх. У
Сибіру та на Уралі існуять 9 греко-католицьких громад, де переважну більшість парафіѐн складаять
українські греко-католики. Географіѐ їх така: Кемеровська, Тяменська та Омська область – по дві громади,
по одній в Томській, Новосибірській, Челѐбінській. Згромадженнѐ греко-католиків в Москві та СанктПетербурзі існуять, але там їх український компонент менш помітний.
Наприклад, за словами вікаріѐ московської парафії Свѐтого сщмч. Ігнатіѐ Богоносца Юпископа
Антиохійського отцѐ Олександра Сімченка він юдиний в Москві опікуютьсѐ українськоя громадоя, але
це згромадженнѐ греко-католиків з числа українських заробітчан, ѐкі тимчасово живуть в
підмосковному місті Лобні. До речі, отець Олександр Сімченко ще 5 років тому був вперше побитий
невідомими у поїзді «Івано-Франківськ – Москва», де у нього забрали з його речей свѐщеницькі
документи, свѐті судини, антимінс. Отець Олександр провів декілька тижнів в лікарні, а кримінальна
справа за фактом побиттѐ так і не була порушена. Післѐ того цей випускник Івано-Франківської духовної
семінарії УГКЦ був побитий ще 5 (!) разів. І злодіїв так ніхто і не знайшов чи не шукав. Своя місія грекокатолицького свѐщеника в Росії він сприймаю ѐк мучеництво і готовий віддати життѐ за віру.
На сьогодні греко-католицькi парафiї і згромадженнѐ діять:
Округ ординаріата на території римо-католицької архіюпархії Божої Матері (Москва)
Координатор: прот. Андрій Удовенко
E-mail: оbshina@orc.ru
Парафії:
Москва
Парафіѐ Свѐтого сщмч. Ігнатіѐ Богоносца Юпископа Антиохійського
Адміністратор: о. Сергій Ніколенко
Вікарій: о. Олександр Сімченко (українська громада в м. Лобнѐ)
E-mail: oserg@inbox.ru
Св. апостолів Петра і Андріѐ
Настоѐтель: прот. Андрій Удовенко
E-mail: оbshina@orc.ru
Згромадженнѐ Свѐтої Ольги:
Храм свѐтої Ольги, кнѐгині Київської
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e-mail sanctaolga@yandex.ru
Калузька область
м. Обнінськ
Св. Климента папи Римського
Адміністратор: о. Кирило Міронов
E-mail: cyryl05@mail.ru, toussants@yandex.ru
Санкт-Петербург
Згромадженнѐ Свѐтых Равноапостольных Кирилла и Мефодиѐ
Администратор: о. Кирило Міронов
E-mail: cyryl05@mail.ru
Округ ординаріата на терені Преображенської єпархії (Новосибірськ)
Координатор: прот. о. Іван Лега
e-mail: bisantini@yahoo.com, jlega@mail.ru
Челябінська область
м. Копєйськ
Парафіѐ св. свщмч. Йосафата.
Парох о. Андрій Звюрюв
e-mail andrej74@rambler.ru
м. Челябінськ
Каплицѐ бл. свѐщеноісповідника Леоніда, екзарха Російського:
Парох о. Андрій Звюрюв
e-mail andrej74@mail.ru.
Ханти-Мансійський автономний округ
м. Сургут
Парафіѐ Різдва Пресвѐтої Богородиці:
Адміністратор (парох) о. Іван Ковба
e-mail teotokos@mail.ru
Тюменська область
м. Нижньовартовськ
Адміністратор (парох) о. Іван Лега
e-mail: bisantini@yahoo.com, jlega@mail.ru
Радужний
о. Іван Лега
Мегіон
Парафіѐ Трьох Свѐтителів
Адміністратор: о. Іван Ковба
e-mail: ikovba@list.ru
Кемеровська область
м. Новокузнецьк
Парафіѐ Матері Божої Непорочного Зачаттѐ:
Парох о. Олексiй Баранніков
e-mail alexis@nvkz.kuzbass.ne al-ba@list.ru
Прокоп'євськ
Парафіѐ Матері Божої Неустанної Помочи:
парох о. Дмитро Новосад CSsR.
e-mail metrios@mail.ru
Вікарії о. Миколай Туркот CSsR, о. Руслан Пих CSsR.
Новосибірська область (м. Новосибірськ)
Парафіѐ преподобномучениць Олімпії і Лаврентії
Парох о. Сергій Голованов
e-mail: golovanov.arhiv@gmail.com
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Омська область (м.Омськ)
Парафіѐ Покрова Пресвѐтої Богородиці
Настоѐтель: о. Андрій Старцев, VE
e-mail: iouristartsev@ive.org
Саргатське
Парафіѐ Свв. Кирила и Мефодиѐ
Настоѐтель: о. Андрей Старцев, VE
Томська область (м. Томськ)
Парафіѐ Преображеннѐ Господнього
Кафедральний собор Преображеннѐ Господнього
Парох о. Олексiй Баранніков
e-mail alexis@nvkz.kuzbass.ne.
Округ ординаріата на території юпархії Свѐтого Климента
(м. Саратов)
Координатор: іюромонах о.Олександр Самойлов (м. Самара)
e-mail: absamoylov@megavolga.ru
Округ ординаріата на терені єпархії Святого Іосиф
(Іркутськ)
Координатор: о.Микола Туркот, Css.R. (м. Прокоп'євськ )
e-mail: m_turkot@ukr.net
Жіночі інститути посвяченого життя:
Кемеровська область
м. Прокоп'ювськ
Згромадженнѐ (конгрегаціѐ) Сестер Свѐтого Йосифа Обручника Пресвѐтої Діви Марії
Настоѐтелька: с. Василіѐ, с. Рафаїла.
s.josyfitky@rambler.ru
Прокоп'євський район
с. Терентьєвське
СО: Гончар Стефаніѐ Максимівна
радгосп Ясна Полѐна
СО: Медик Анна Олексіївна
д. Майський
СО: Павдунь Теклѐ Васильювна
д. Кутоново
СО: Калачник Агаф'ѐ Григорьювна
Омська область
м. Омськ
Cестри служебниць Господа і Діви Марії з Матара (IVE)
Маріѐ Покров
e-m@il: m.pokrov@servidoras.org
Маріѐ Оранта Маріѐ Різдво Хрістова
Проблеми в діѐльності українських церков у РФ
Українська православна церква Київського патріархату
За словами керуячого Богородської юпархії митрополита Московсько-Богородського та
Днiпропетровсько-Криворiзького Адріана (http://kobza.com.ua/content/view/1676/31/), у нього в юпархії
на теренах Москви й Московської області всього шість парафій(з них три – діячі). Ю 9 свѐщенників в
юпархії, а на Пасху навіть 15 перебуваять. Деѐкі з них працяять на різних роботах, бо не маять місцѐ,
де могли б служити.
Ю офіційно зареюстрована парафіѐ Богоѐвленського собору в місті Ногінську Московської
області(40 кілометрів від Москви), з ѐкого вірних УПЦ КП у 1997 році видворили. Але статут парафії ю і
дію ще до цього часу, і реюстраціѐ її ю. Ю також Свѐто-Троїцький храм (розташований у старому
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триповерховому будинку, ѐкий був переданий вірним УПЦ КП ще у 1991-му році. Його православному
Центру «Братство» подарувало правліннѐ ВАТ «Глуховський текстиль» міста Ногінська), храм Свѐтого
Олександра Невського і жіночий монастир сестер милосердѐ і благодійництва в тому ж Ногінську.
Наприкінці 1990-х років у Москві було зареюстровано ще дві православні громади УПЦ КП — свѐтих
апостолів Петра і Павла і свѐтого великомученика і цілителѐ Пантелеймона і зараз всього шість громад
УПЦ КП. При цьому у самій Москві дію один храм – домова церква на честь Свѐтого великомученика і
цілителѐ Пантелеймона, улаштована в Московській міській лікарні N7.
До 1993 року архімандрит Адріан, очоляячи православну громаду Богоѐвленського собору м.
Ногинська, відновив цей храм з руїн, під його проводом було побудовано 10 нових будинків, у ѐких
були відкриті 2 православні гімназії, ліцей мистецтв, благодійна їдальнѐ, формуваласѐ духовна
семінаріѐ. Післѐ заснуваннѐ 23 жовтнѐ 1995 р. Богородицької юпархії УПЦ КП, ѐку він очолив тоді в сані
архіюпископа, паперова «холодна війна» російської влади з православноя громадоя, що тривала з часу
конфлікту Адріана з РПЦ, переросла ще й у боротьбу міжконфесійну.
За словами митрополита Адріана, Московський патріархат у 1996 році найнѐв лядей і вони вночі
в Московській лікарні № 7 розбили іконостас в храмі УПЦ КП – домовій церкві на честь Свѐтого
великомученика і цілителѐ Пантелеймона, поскидали на підлогу ікони, свѐтині православні, ѐк колись
більшовики скидали.
А Богоѐвленський собор і прилѐгаячий комплекс приміщень у ніч з 29 на 30 вереснѐ 1997 року
був за рішеннѐм московських можновладців захоплений ОМОНом і переданий до Російської
православної церкви Московського патріархату.
Свѐщеники ціюї парафії перейшли до будинку нинішнього Свѐто-Троїцького храму. Але тут теж
відклячали воду, електрику, газ і опаленнѐ. Потім тільки завдѐки втручання кореспондентів з Заходу, з
Америки, з Канади, з Західної Ювропи дали тепло, підклячили до електрики, до води і газу.
Новий федеральний Закон «Про свободу совісті і про релігійні об'юднаннѐ» за 26 вереснѐ 1997 р.
ускладнив реюстрація релігійних груп і організацій, особливо іноземних, одночасно «визнаячи
особливу роль православ'ѐ в історії Росії». Звертаячи увагу на те, що українська державність та й
автокефаліѐ Української церкви сприймаютьсѐі, ѐк «український сепаратизм у Росії» чи «українська
хвороба російської нації» (це назви деѐких книг, що вийшли в Росії), чекати ѐкихось поступок нема сенсу
навіть у віддаленій перспективі. Тому у перереюстрації діячим громадам УПЦ КП неодноразово було
відмовлено. Так, Петропавлівську парафія міста Москви, де ляди молилисѐ на квартирі, вдруге міська
влада не зареюструвала. Сказали, що досить у Москві одніюї парафії Київського патріархату – СвѐтоПантелемоніївської, хоч у Москві мешкаять сотні тисѐч українців. Що ж до виділеннѐ земельної ділѐнки
під будівництво храму в Москві — була застосована бярократична практика «відфутболяваннѐ».
Боротьба свѐщеників УПЦ КП за право московських українців ходити у власний храм
продовжуютьсѐ і донині. Хоча підтримки з боку парафіѐн митрополит Адріан і його свѐщеники ніѐкої не
маять. Ніхто, навіть декілька бабусь і дудусів за минулі 10 років не провели ніѐких акцій протесту проти
того, наприклад, що їх свѐщеників і вірних УПЦ КП вигнали з Богоѐвленського собору.
В Білгородсько-Обѐнській юпархії, за словами митрополита Адріана, зараз дію десь 10-15 парафій. Він не
запитував про це владику Іосафа, бо це біль кожного архіюреѐ, що служить в Росії в таких умовах. У
Білгородській юпархії становище ще гірше, ніж у Московській. у У Тобольській юпархії у владики Варуха за
словами митрополита Адріана те ж саме становище, хоча скільки у нього зараз парафій, він не знаю. За
свідченнѐм чернігівського журналіста Олександра Волощука http://kobza.com.ua/content/view/2284/1), ѐкий,
подорожуячи реґіонами Російської Федерації, збираю інформація про життѐ українців Росії, а також вивчаю
тему масових політичних репресій і недавно повернувсѐ з чергової мандрівки, у Кургані, він на кілька днів
зупинивсѐ в архіюпископа Тобольського і Юнісейського, управлѐячого Сибірськоя митрополіюя Української
православної церкви Київського патріархату Варухи. Познайомивсѐ він з ним під час попередньої подорожі,
повертаячись із Далекого Сходу. Владика Варух походить зі старовинного дворѐнського роду, серед його
далеких родичів була навіть Евеліна Ганська — українська дружина класика французької літератури Оноре де
Бальзака. У радѐнські часи чимало постраждав від влади за віру, сім років провів у таборах длѐ політв’ѐзнів,
зокрема й у сумнозвісному «пермському трикутнику», в ѐкому перебували і найкращі представники
української інтелігенції 1970—1980-х років: Василь Стус, Левко Лук’ѐненко, Михайло Горинь, Іван
Сокульський, Василь Овсіюнко. Себе владика Варух вважаю юпископом «катакомбної церкви», створеної ще у
1920-х роках на противагу «червоній» церкві, ѐку ініціявали ВКП(б) і НКВС. Фактично в Росії «катакомбна
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церква» поза законом, офіційна православна церква на чолі з патріархом Олексіюм її не визнаю.
Ось що архіюпископ Варух розповів про українську церкву в Кургані: «Коли створили парафія в
Кургані й попросили у влади місце длѐ спорудженнѐ храму, нам виділили земельну ділѐнку на
кладовищі. Це, звичайно, цинізм і знущаннѐ над вірѐнами, але краще вже тут, ніж ніде. Власними
силами побудували церкву, але спокоя нам не даять — були дві спроби підпалити храм. Парафіѐн
української церкви приблизно 40 етнічних українців. Це небагато, але всі дружні й об’юднані навколо
церкви. Шкода, що в усьому маять покладатисѐ лише на власні сили і можливості. Українська держава
майже не допомагаю».
ак свідчить голова УНКА «Просвіта» (Владивосток), кандидат історичних наук В’ѐчеслав
Чорномаз, «Парафіѐ в ім’ѐ Миколи Чудотворцѐ (авт..- УПЦ КП, підпорѐдкована Тобольській юпархії)
фактично не існую. Вона була лише зареюстрована восени 2003 року. І далі діло не пішло. Ми не змогли
добитисѐ від місцевої влади ні землі під будівництво храму, ні приміщеннѐ. Наші зусиллѐ щодо
віднайденнѐ грошей (в тому числі в Україні) успіху не мали, А тому отець Валентин Мельник десь із рік
тому змушений був покинути наше місто, бо сім'ѐ його жила в Нижньому Новгороді.
Ю у нас ще один свѐщенник Української православної церкви Київського патріархату В’ѐчеслав
Бубняк, ѐкий висвѐтивсѐ у владики Андріѐна та повернувсѐ до Хабаровська ще 2000 року з наміром
створити парафія, але також успіху не мав. І зараз зароблѐю собі на хліб мирськоя працея. Він також
свого часу писав юпископу Сибірської митрополії Варуху листи. Але теж відповіді не дочекавсѐ. Так що
це вже, мабуть, тенденціѐ. Організаціюя парафії займавсѐ і ѐ. Отець Валентин Мельник безпосередньо
на мене вийшов. а знайшов лядей, ѐкі увійшли до «десѐтки», в тому числі й Анатоліѐ Улѐновича Крилѐ
(авт.. – вбитий невідомими злочинцѐми). Він ця ідея щиро підтримав. а збирав підписи, оформлявав
папери. Реюстраціюя займавсѐ сам отець Валентин, бо у нього були особисті зв’ѐзки у яридичному
відділі адміністрації Приморського края. Ну а що було далі ѐ вже писав. Не отримали ми ні землі, ні
приміщеннѐ через позиція міської влади.
Намагалисѐ ми добитисѐ зустрічі з мером, але він всілѐко її уникав. А потім до нас через треті
руки дійшла така інформаціѐ, що нібито мер міста Владивостоку висловивсѐ, що він особисто не проти,
оскільки ці справи церковні йому «по барабану». Але місцевий владика Російської православної церкви
Московського патріархату архіюпископ Владивостокський і Приморський Веніамін (Пушкар), що
служить на владивостокській кафедрі з 1992 року, українець за походженнѐм, ѐкий нібито навіть лябить
українські колѐдки, заѐвив, що українська церква тут, в його парафії, може бути тільки через його труп.
А мер Владивостоку пан Володимир Ніколаюв (ѐк і Юрій Копилов, що був мером до липнѐ 2004
року) зобов’ѐзаний архіюпископу Владивостокському і Приморському Веніаміну тим, що він його під час
передвиборчої кампанії вивів на Патріарха Московського і всюѐ Русі Алексіѐ ІІ – і той «благословив»
його на мерство. Так що українська церква у нас може бути тільки через труп українцѐ-архіюпископа
Веніаміна. Владика цей РПЦ МП, кажуть, дуже шкодував, що взагалі дійшло діло до реюстрації парафії,
не доглѐділи... Тому ніѐкої релігійної діѐльності наша парафіѐ не вела.
Журнал Української Всесвітньої Координаційної Ради «Вісник УВКР» в кінці 2003 року опублікував
бесіду прес-секретарѐ УВКР пані Світлани Остапи (http://kobza.com.ua/content/view/543/31/), ѐка в неї
відбулась під час поїздки на Далекий Схід у місто Владивосток з свѐщеником парафії в ім’ѐ Миколи
Чудотворцѐ УПЦ КП іюреюм отцем Валентином Мельником. Він народивсѐ у Кам'ѐнець-Подільському
Хмельницької області. Протѐгом 10 років був свѐщеником Російської православної церкви у
Владивостоці, потім працявав у Москві та Нижньому Новгороді. У столиці Росії познайомивсѐ зі
співробітниками українського посольства, ѐкі розповіли, що ю можливість створеннѐ Української
православної церкви у Владивостоці. Він без вагань вийшов з Московської патріархії і написав проханнѐ
на ім'ѐ Київського патріарха Філарета призначити його служити до Приморського края і повернувсѐ у
Владивосток. Звідки вимушений був повернутись до Нижнього Новгороду.
В’ѐчеслав Чорномаз додав, що свѐщеник отець В’ѐчеслав Бубняк лише короткий час правив
служби (десь 2000 року) у шкільній майстерні селища імені Тельмана недалеко від міста Біробіджану
Єврейської автономної області. Причому, без реюстрації парафії (кажуть, зареюструватись він так і не
зміг через те, що на той час не мала реюстрації і юпархіѐ УПЦ КП). Ходила на ті служби невеличка
кількість місцевих бабусь без різниці національності.
А той архиюпископ Тобольський і Юнісейський Варух, мабуть, зберігаячи традиції катакомбників,
перебуваю у підпіллі, бо на листи від настоѐтелѐ нашої другої української парафії на Зеленому клині
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іюреѐ отцѐ В’ѐчеслава він також не озивавсѐ. Отець В’ѐчеслав зараз працяю за фахом на залізниці»
14.01.2007 (http://kobza.com.ua/content/view/1706/31).
Католицька церква вiзантiйського обрѐду
Післѐ призначеннѐ Свѐтим Апостольським Престолом 20 груднѐ 2004 року юпископа Йосифа Верта
ординаріюм длѐ католиків візантійського обрѐду Росії він щорічно проводить зустрічі з
свѐщеннослужителѐми, ѐкі опікуять греко-католиків Росії. Так, у Новосибірську 9 лятого 2007 року
відбуласѐ чергова зустріч католицьких свѐщеників візантійського обрѐду Російської Федерації. Були
створені комісії, ѐкі повинні покращити справу душпастирства сімей, молоді, мирѐн, допомагати
розвитку міжхристиѐнських і міжрелігійних відносин, покращити ювангелізація і катехизація у парафіѐх.
ак завжди, дуже актуальними були літургічні питаннѐ. Одним з питань, ѐке обговорявалосѐ, була
проблема не реюстрації греко-католицьких парафій в структурі римо-католицьких юпархій. Згідно із
висловляваннѐми учасників зустрічі, із ціюї складної ситуації бачитьсѐ тільки один вихід – потрібна
окрема церковна структура длѐ католиків візантійського обрѐду. Така центральна релігійна організаціѐ
могла б згодом реюструвати греко-католицькі парафії. Реюстраціѐ необхідна длѐ нормальної
життюдіѐльності і подальшого розвитку релігійного життѐ греко-католиків, ѐкі живуть на території
Російської Федерації. У минулому році виповнилосѐ 90 років від часу заснуваннѐ екзархату длѐ
католиків візантійського обрѐду в Росії. Тому надійшли пропозиції провести науково-історичну
конференція, щоб проаналізувати минуле і обговорити перспективи розвитку у майбутньому. ак
відомо, першим екзархом був свѐщенномученик Леонід Фьодоров.
На зустрічі були присутні: представник Синоду юпископів Української греко-католицької церкви
юпископ Степан (Меньок), екзарх Донецько-Харківський отець Василь Говера та протоїюрей Олексій
Долгов, представник Відділу зовнішніх церковних зв’ѐзків Московського патріархату Російської
православної церкви.
А в цьому році з 7-го по 9 травнѐ 2008 року в підмосковному селищі Жовтневому пройшла
чергова зустріч духовенства Ординаріата длѐ католиків Візантійського обрѐду в Росії. Серед гостей,
присутніх на зустрічі, були: консультант по канонічному праву – о. Тарас Коцяба, голова комісії з
кетехизації УГКЦ – сестра Луїза Цяпа СНДМ, і співробітник Катехитичного інституту в УКУ Назар Дуда.
Головноя темоя минулої зустрічі стала катехизаціѐ і можливі форми її проведеннѐ в католицьких
приходах візантійської традиції на території Російської Федерації. Перший день зустрічі був початий із
знайомства з главоя комісії з катехизації – сестроя Луїзоя Цяпоя СНДМ і співробітником
Катехитичного інституту в УКУ Назаром Дудоя. Гості розповіли про своя діѐльність і про обстановку, що
склаласѐ в Українській Греко-католицькій Церкві, пов'ѐзаній з питаннѐми катехизації. Була підкреслена
важливість літургійного катехизису, мета ѐкого – привести вірних до свідомої участі в богослужінні.
Свѐщеники, що працяять в приходах української традиції, розповіли про проблему, пов'ѐзану з
асимілѐціюя молодих поколінь, що походѐть з українських греко-католицьких сімей, ѐкі проживаять на
території Російської Федерації, – їх відходом від власних традицій. ак наслідок ю труднощі їх
воцерковленнѐ.
Форуми української діаспори про релігійні проблеми в Росії
На пленарному засіданні IV конгресу Об'юднаннѐ українців Росії (ОУР) і III з'їзду ФНКА «Українці
Росії», що відбулисѐ 9-10 квітнѐ 2005 року в Культурному центрі України в Москві, керуячий
Богородицькоя юпархіюя УПЦ КП (Москва і Московська область) митрополит МосковськоБогородицький і Дніпропетровсько-Криворіжський Адріан (Старина), член Комісії лядських і
громадѐнськх прав Світового конгресу українців звернувсѐ в президія конгресу з проханнѐм про
клопотаннѐ перед Президентом і Урѐдом України щодо допомогу в вирішенні рѐду наболілих
церковних питань. У своюму зверненні митрополит Адріан наполѐгав на рівному ставленні в Росії, ѐк до
віруячих Російської православної церкви, так і до інших релігійних організацій, у даному випадку – до
Української православної церкви Київського патріархату.
Серед інших вимог керівника Богородицькой юпархії – можливість безперешкодно зареюструвати
парафії УПЦ Київського патріархату в Росії, отримати земельні ділѐнки в Москві та інших регіонах Росії
під будівництво храмів УПЦ КП, повернути українській православній діаспорі МосковськоБогородицької юпархії Богоѐвленський собор з комплексом будинків Українського православного
центру «Братерство» у місті Ногінську. Також митрополит Адріан просив визнати факт порушеннѐ прав і
волі віруячих УПЦ КП у Росії, згідно представлених їм документів. На проханнѐ митрополита Адріана
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

при ОУР була створена Комісіѐ з релігійних питань (її очолив заступник голови ФНКА «Українці Росії»
голова національно-культурної автономії міста Новосибірська Володимир Манович), а громада УПЦ КП
м. Ногінська отримала членство в Об'юднанні українців Росії.
Сьогодні в Росії, коли українські православні і греко-католицькі громади діять тільки в 16
суб’юктах РФ, свої служби божі проводѐть більшістя у звичайних будинках чи офісах. Але, не зважаячи
на принизливе ставленнѐ з боку влади і погрози, їх вірні продовжуять поюднуватисѐ, приходити в
українську церкву і серцем прагнути в Україну.
Наводимо Резоляція «Про порушення прав парафіян українських церков у Росії», ѐку
розглѐдали, але не прийнѐли делегати IV Конгресу українців Росії:
«IV Конгрес українців Росії з тривогоя відзначаю, що у Росії порушуятьсѐ права парафіѐн, що
належать до українських церков. Такі факти з боку місцевої влади мали місце в парафії УПЦ КП у місті
Ногінську Московської області. Так, у вересні 1997 року вчинили погром української парафії
Богоѐвленського собору. На архиюпископа Адріана (Старіну) ОМОНівці наділи кайданки, повалили на
підлогу, пізніше насильно доставили в міліція «длѐ бесіди». Літніх парафіѐн били головоя об стіну,
направлѐли на них автоматичну зброя, принижували національну гідність свѐщенників-українців. Післѐ
цього місцева влада протѐгом 5 років блокувала комунікації до Свѐто-Троїцького храму у м. Ногінську та
надсилала парафії податкові рахунки на суму еквівалентну 1 млн. американських доларів. Останнѐ
спроба виселити парафіѐн із їх храму датована груднем 2003 року.
У Владивостоці парафіѐ УПЦ КП на честь Миколаѐ Чудотворцѐ отримала неодноразові відмови
від місцевої влади у проханні про виділеннѐ земельної ділѐнки під будівництво типового храму. У квітні
2004 року при нез’ѐсованих обставинах був убитий член реюстраційної двадцѐтки ціюї парафії лікар
Анатолій Криль, а прокуратура Перворюченського району м. Владивостока довгий час відмовлѐласѐ
відкрити справу по факту вбивства. По цій справі до офіційної Москви зверталисѐ ѐк МЗС України, так і
СКУ. Через рік післѐ трагедії справу так і не розкрито, що викликаю турботу світового українства.
Порушуятьсѐ права вірних УПЦ КП у Москві, де влада роками відмовлѐютьсѐ виділити
приміщеннѐ длѐ храму або земельну ділѐнку під будівництво. У Москві також зафіксований факт
погрому парафії УПЦ КП.
Існуять проблеми з реюстраціюя українських парафій Української православної і Української
греко-католицької церков у Росії в Санкт-Петербурзі, Челѐбінську та інших місцѐх. Так, на протѐзі 3 років
переживали митарства з реюстраціюя в парафії греко-католицької церкви в місті Копюйськ Челѐбінської
області, ѐку очоляю отець Андрій Звюрюв.
Комісіѐ Лядських та Громадѐнських Прав СКУ неодноразово зверталасѐ до Президентів Росії
Бориса Єльцина та Володимира Путіна у справі оборони прав українських парафіѐн у Росії., і лише у
кримінальній справі щодо вбивства вірного УПЦ КП Анатоліѐ Крилѐ отримала відповідь.
Крім того, нас, ѐк громадѐн Росії, і часто вірних ѐк Московського, так і Київського Патріархатів,
дуже турбую та недоброзичлива і прѐмо ворожа атмосфера, що паную у відносинах між цими двома
центрами Православ’ѐ. Ми вважаюмо, що Синод Московського Патріархату нарешті повинен визнати
повну самостійність і канонічність Української православної церкви Київського патріархату, що виникла
ѐк наслідок утвореннѐ самостійної і незалежної держави України. Длѐ цього іюрархам Російської
православної церкви потрібно проѐвити мудрість і стриманість, припинити принижувати гідність
українців і вивести відносини між цими христиѐнськими церквами на дійсно христиѐнський рівень
взаюморозуміннѐ та лябові. А длѐ цього покінчити з реліктами часів «Холодної війни» між обома
церквами, ѐкі об’юднуять братів в одній Православній вірі.
IV Конгрес від імені української діаспори Російської Федерації підкресляю незадовільний стан в
питанні свободи совісті у Росії та в сфері міжцерковних відносин і просить на правову допомогу ѐк від урѐду
України, так і від світового українства. Ми звертаюмосѐ до Української та Російської Церков – вивести свої
відносини на рівень, що відповідаю нормам дійсно христиѐнської моралі. Українське церковне питаннѐ у
Росії потребую свого вирішеннѐ». Проект підготував Василь Коломацький, голова Комітету у справах
української громади у Росії Комісії лядських та громадѐнських прав при Світовому конгресі українців.
Митрополит Московський і Богородський Адріан (Старина) під час роботи секції «Релігія та
церква в українському світі» на IV Всесвітньому форумі українців розповів про свій досвід роботи в
місті Ногінську під Москвоя. За його словами, загалом, сьогодні в Москві проживаю понад 1 млн.
українців і при цьому там немаю жодного храму або хоча б каплиці Української церкви. Принагідно
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владика нагадав, що гетьман Іван Мазепа колись на власні кошти побудував у Москві 8 церков. Всі вони
зараз знаходѐтьсѐ у використанні РПЦ і їх абсолятно неможливо повернути українській громаді. Так
само неможливо збудувати нову церкву длѐ українців. Немаю в Москві навіть подвір’ѐ Української
православної церкви Московського патріархату — «щоби, перебуваячи в Москві, було де помолитисѐ
митрополиту Володимиру (Сабодану)»; хоча там функціонуять подвір’ѐ чи не всіх автокефальних
церков світу — але тільки не українські. (Це, серед іншого, ще раз свідчить, що Москва аж ніѐк не
вважаю УПЦ МП дійсно самоуправноя церквоя, ѐк це поляблѐять повторявати її речники.) А щодо
розколу українського православ’ѐ, то владика Адріан звинувачую у ньому перш за все і виклячно
юпископів УПЦ МП — «запроданців-ѐничар», що зрадили свій народ і своя віру.
Про життѐ українців-христиѐн в Москві делегатам IV Всесвітнього форуму українців також
розповів співголова Об’юднаннѐ українці Росії та Федеральної національно-культурної автономії
«Українці Росії» Валерій Семененко. Він говорив в своїй доповіді про гоніннѐ на українських
православних в Ногінську та про фактично підпільне — попри те, що їх зареюстрували — церковне життѐ
українських греко-католиків Москви. За його словами, спочатку вони ходили на служби Божі до
католицьких храмів, але влада натиснула на католиків і ті були вимушені відмовити українцѐм у
духовній допомозі. Загалом кажучи, зробив висновок п. Валерій Семененко, українці Москви
позбавлені можливостей духовно-церковного життѐ.
Деѐкі висновки з аналізу стану і проблем українських церков в Росії
На жаль, українські церкви і українська діаспора в Росії не маять добрих контактів і результати їх
співпраці бажаять бути кращими.
Слід визнати, що українська діаспора в Росії погано організована,майже не об’юднана. Але в Росії
діять 108 українських громадських національно-культурних організацій у 58 республіках, краѐх, областѐх
та автономних округах, у тому числі 19 реґіональних та місцевих національно-культурних автономій. А
українські церкви в Росії – і греко-католицька, і православна діять більше на ентузіазмі української
спільноти. Та, що належить до греко-католицької церкви, більш організована і допомагаю своїм
свѐщеникам. В Католицькій церкві візантійського обрѐду в Росії, не зважаячи на те, що вона не маю свого
екзарха і існуять «екуменічні» проблеми у відносинах з правлѐчоя напівдержавноя Російськоя
православноя церквоя Московського патріархату та органами виконавчої влади, ѐкі гальмуять державну
реюстрація парафій греко-католицької церкви в Росії, в цілому за останні роки відмічаютьсѐ тенденціѐ до
позитивного розвитку. Католики візантійського обрѐду у Росії намагаятьсѐ вирішувати свої проблеми за
допомогоя римо-католицької церкви. При цьому вони відчуваять допомогу з боку українських
громадських організацій в регіонах (перш за все в Томську, Новосибірську, Омську тощо).
Набагато важча ситуаціѐ з парафіѐми Української православної церкви Київського патріархату, ѐка
перш за все не визнаютьсѐ канонічноя керівництвом Російської православної церкви Московського
патріархату та інших помісних церков. Реальний вплив на українську діаспору РФ УПЦ КП мінімальний.
За викляченнѐм митрополита Московського і Богородського Адріана інші її архіюреї ( архіюпископи
Білгородський Іосаф та Тобольський Варух )ніѐк себе у стосунках з громадським суспільством не
проѐвлѐять. Їх вірні за всі 15 років існуваннѐ парафій УПЦ КП на теренах Росії ні юдиного разу не
провели ѐкихось акцій соціального протесту. До того ж, ці парафії важко назвати українськими, бо вони
ведуть служби російськоя мовоя і виступали та виступаять ѐк представники інших церков:
– парафії Богородської епархії в Ногінську раніше належали до Суздальсько-Володимирсьої
юпархії Російської Православної Вільної Церкви,
– парафії Бiлгородсько-Обоѐнська юпархії – до Курсько-Обоѐнської юпархiї Росiйської
Православної Церкви за кордоном, сам архіюпископ Тобольський і Юнісейский Варух з 1976
року перейшов в Iстинно Православну Церкву («Тихоновцi») і досі означаю себе в цій
катакомбній церкві.
За останні п’ѐть років юпархії УПЦ КП в Білгородській і Курганській областѐх ніѐк не означили своюї
діѐльності в російських засобах масової інформації, не були присутні ні на ѐких українських громадських
форумах діаспори. Все це викликаю сумнів в повній їх реальності саме ѐк юпархій УПЦ КП. акщо у них ю
намір далі жити і розвиватись, то це можна роботи лише в рамках тісної співпраці з громадськими
організаціѐми. Політичні заклики владики Адріана про поверненнѐ храмів і будинків гетьмана Івана
Мазепи в Москві ні до чого не приведуть, ѐкщо їх не підтримую маса вірних УПЦ КП. Пресвѐтий апостол
Павло не просив у можновладців Древнього Риму земля і храми. Його перші христиѐни збиралисѐ в
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катакомбах і потім з міцноя віроя йшли на смерть, коли їх на аренах амфітеатрів кидали на з’їданнѐ
диким звірѐм. А в юпархії у владики Адріана не знайшлосѐ і трьох бабусь, ѐкі б вийшли з
транспарантами і стали перед Кремлем чи «Білим домом» і висловили свої вимоги московському
урѐду.
ак вважаять кореспонденти нашого незалежного сайту діаспори «Кобза-Українці Росії», виходом
із цього тупікового стану стало б використаннѐ УПЦ КП сил громадськості і громадських форм роботи.
Длѐ цього, наприклад, можна було б підготувати на короткочасних курсах і висвѐтити на свѐщенників
глибоко віруячих громадських активістів з числа тих, що маять вищу освіту і отримуять державні пенсії.
Ці українські свѐщенники могли б працявати на громадських засадах, проводити служби Божі
українськоя мовоя, таїнства хрещеннѐ, вінчаннѐ, панахиди за померлих українців практично у всіх 58
регіонах, де існуять українські громадські організації. І ні земель, ні храмів їм не потрібно, ѐк не було
потрібно першим христиѐнам-неофітам в катакомбній апостольскій церкві.
Ординарій греко-католиків Росії юпископ Йосиф Верт констатую, що у нього свѐщениками на
парафіѐх іюреї, ѐкі щонайменше навчались 9 років (в духовних освітніх закладах). На нашу думку, длѐ
свѐщеників в українських громадах РФ в нинішніх умовах така вимога рівнѐ освіти надмірна.

Галина ВИНОГРАДСЬКА
Інститут народознавства НАН України, м. Львів

УКРАЇНСЬКA ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКA ЦЕРКВA У ЖИТТІ УКРАЇНЦІВ НАДСЯННЯ ДО ТА ПІСЛЯ
ДЕПОРТАЦІЙ 1944-47 РР.
Українська Греко-Католицька Церква відіграла велику роль у справі пробудженнѐ національної
самосвідомості, сприйнѐттѐ ідеї соборності всіюї України серед населеннѐ Надсѐннѐ. Свѐщеники брали
активну участь у справах Перемиського культурного осередку початку ХІХ століттѐ, ѐкий розпочав своя
діѐльність ще за два десѐтиліттѐ до початку праці на цій ниві «Руської трійці» у Львові. Працѐ у галузі
шкільництва, книговидавництва, просвітництва започаткована перемишлѐнами – представниками
духовенства (І. Могильницьким, І. Снігурським, І. Лаврівським та ін.) була підхоплена національно
свідомими представниками інтелігенції Львова. Друга половина ХІХ ст. – період розвитку українського
шкільництва. Хоч і з значними обмеженнѐми, але українські діти таки мали змогу вчитисѐ рідноя
мовоя. Слід відзначити велику роль парохів, вчителів, ѐкі не тільки навчали дітей та молодь, а й
виховували їх у дусі патріотизму, лябові до свого, українського *1+.
У зв’ѐзку з посиленнѐм полонізаційних процесів, зокрема у галузі освіти, шкільництва наприкінці
ХІХ – першій третині ХХ ст., постала потреба у такій громадській організації, ѐка б перебрала на себе
функція національного вихованнѐ, науки. Внаслідок цього постали такі визначні інституції, ѐк
«Просвіта», Наукове Товариство ім. Шевченка. Саме завдѐки «Просвіті», її читальнѐм, бібліотекам,
театральним гурткам українська культура популѐризуваласѐ серед населеннѐ. Проводилисѐ спортивнотеатралізовані свѐта – фестини. У просвітѐнській діѐльності на Надсѐнні брали активну участь
свѐщеники, самі селѐни та міщани різних вікових категорій. «Церква і школа – центри релігійного і
освітнього вихованнѐ – були розміщені поруч, до них вела одна доріжка. Щоднѐ ціюя доріжкоя йшли
діти до школи, а в неділя і свѐта – всі від великого до малого поспішали до церкви» – теплоя гордістя
вію від слів Дмитра Фірмана (1925 р. н.) про допереселенське життѐ у рідному селі Валѐва білѐ
Перемишлѐ. В тих населених пунктах, де не було українських шкіл, тільки один предмет – наука релігії –
викладавсѐ длѐ українців українськоя, а церква ставала острівцем українськості. Церква давала те, що
заборонено було давати школі: «Юдине, що в школі було нам рідне – це наука релігії. Релігія вчив за
моюї пам’ѐті отець Іван Черкавський… Він старавсѐ навчити нас розмовлѐти чистоя літературноя
українськоя мовоя. В доступний спосіб розказував дітѐм дещо з історії України, вчив релігійних пісень
по-українськи. В неділі і свѐта школѐрі збиралисѐ в церкві перед богослуженнѐм, де нами заопікувавсѐ
учитель – українець Гілѐрій Брусак». [2].
Певними результатами виховної роботи, що була проведена впродовж більше ніж століттѐ, стали
масові громадсько-політичні акції з вшануваннѐ могили борців за воля України у с. Пикуличі білѐ
Перемишлѐ та заходи увічненнѐ пам’ѐті о. М. Вербицького – ѐскравий виѐв рівнѐ національної
самосвідомості українців Надсѐннѐ у переддень Другої світової війни та депортацій *3, 4, 5+.
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Громадсько-релігійне життѐ українців з Надсѐннѐ післѐ депортацій 1944-47 рр. за характером та
змістовим наповненнѐм можна поділити на два етапи з підетапами: 1) радѐнський: 1944 – кін. 1980-х
(роки сталінського повоюнного тоталітаризму (1944 – поч. 60-х; хрущовська відлига – горбачовська
перебудова (1960 – кін 80-х)); 2) сучасний (кін.1980-х – до сьогодні). Під час першого, радѐнського етапу,
громадсько-релігійне життѐ переселенців кардинально змінилосѐ. Вони потрапили в іншу дійсність, в
іншу державу, хоча і на українській землі. Нестерпні умови життѐ, боротьба за існуваннѐ всупереч
комуністичному режимові, тотальний ідеологічний контроль, репресії інакодумства унеможливлявали
існуваннѐ звичної моделі суспільних відносин.
Репресії проти греко-католицького духовенства під час Другої світової війни та депортацій 194447 рр., офіційна ліквідаціѐ УГКЦ у 1946 році, післѐвоюнні репресії суттюво підірвали, але не знищили
основу, фундамент віками сформованого укладу громадсько-релігійного життѐ українців Надсѐннѐ.
До 1939 року Перемиська юпархіѐ налічувала 454 деканатів, 640 парафій, 1159380 вірних; духовну
службу виконували 746 свѐщеників і керували нея два Владики. У 1940-х роках лише в західній частині
Перемиської юпархії вбито близько 60 свѐщеників, а понад 70 репресовано. Наймолодші з них гинули на
28 році життѐ, найстарші – на 82-му. Трою загинуло у польських тярмах, 9 – у сибірських таборах, 10 – у
радѐнських тярмах НКВД, один – у німецькому таборі. Найбільше число – 41 свѐщеник – було вбито
польським військом, міліціюя, польським підпіллѐм або просто грабіжницькими бандами із сусідніх
польських сіл на своїх парафіѐх *6+.
Значну частину свѐщеників було депортовано разом зі своїми парохіѐнами до УРСР, дещо меншу
– розсіѐно по теренах Польщі в результаті акції «Вісла» у 1947 р. На новому місці багато з них
намагалисѐ не признаватисѐ про свій сан, не реюструвалисѐ ѐк свѐщеники, щоб не приймати
православної парафії.
Отці, ѐкі залишились до останніх днів на своїх постах на українських землѐх, що відійшли до
Польщі (о. Василь Гриник, о. Микола Денко, о. Степан Дзябина та інші), перейшовши через
переслідуваннѐ та репресії, зберегли свою життѐ і, вийшовши на воля, у вкрай несприѐтливих умовах
боролисѐ за відродженнѐ УГКЦ у Польщі. Вони залишили великий доробок, ѐкий ю підвалиноя длѐ
розвоя відродженої в сучасних умовах Греко-Католицької Церкви у Польщі.
Частина греко-католицького духовенства післѐ Другої світової війни залишилась на Заході, виконуячи
свій обов’ѐзок у різних куточках світу (в Римі, США, Канаді Аргентині, Бразилії, Австралії, тощо). І там на
чужині вони не змарнували свого інтелекту: о. д-р Іван Блажейовський – автор численних наукових праць
про УГКЦ від найдавніших часів, о. д-р Іван Хома – директор Богословського Наукового Інституту в Римі,
владика Андрій Сапелѐк – понад 30 років віддав розбудові УГКЦ в Аргентині, а 1990-х повернувсѐ в Україну ,
де і до сьогодні працяю на ниві розбудови УГКЦ на південно-східних українських теренах.
Умови длѐ задоволеннѐ релігійних потреб лядей в СРСР були досить обмежені. Офіційно
дозволена Російська Православна церква, ѐка була далеко не у кожному населеному пункті, з
підпорѐдкуваннѐм Москві та церковнослов’ѐнськоя з російським акцентом мовоя богослужінь, була
чужоя длѐ переселенців – греко-католиків. Та й відвідуваннѐ офіційно дозволеної церкви у радѐнський
час було не дуже бажаним, особливо длѐ тих, хто працявав у сфері освіти, науки, державних органах,
учнів шкіл та студентів. Комуністична ідеологічна система продукувала різні способи боротьби з
Богошуканнѐм, христиѐнськоя віроя. Натомість насаджувалисѐ атеїстичні доктрини, починаячи зі
шкільної парти та продовжуячи у вузах, влаштуваннѐ різного роду суботників та чергуваннѐ
партпрацівників, вчителів під церквами під час найбільших христиѐнських свѐт, з подальшим
покараннѐм відсутніх на суботниках та присутніх у церкві тощо. Однак релігійне вихованнѐ відбувалосѐ
у сімейному-родинному колі. Старші ляди навчали дітей та онуків молитвам, дотримання
христиѐнських етичних норм поведінки, слідкували за тим, щоб рідні знали про час та звичаї
свѐткуваннѐ різних христиѐнських свѐт. Заборонена офіційно на території СРСР, УГКЦ все ж
продовжувала діѐти на Західних теренах України у підпіллі завдѐки патріотизму вірних та духовенства.
Частина греко-католицьких свѐщеників, ѐкі з тактичних міркувань офіційно прийнѐли православ’ѐ,
продовжували паралельно служіннѐ у греко-католицькому обрѐді у домашніх умовах. Інші,
повертаячись з місць ув’ѐзненнѐ чи засланнѐ, офіційно не декларували свого сану, працявали, хто де
міг влаштуватисѐ (електриками, кочегарами тощо), а в позаробочий час – відправлѐли Богослужіннѐ,
вділѐли свѐті тайни Хрещеннѐ, Сповіді, Причастѐ, Вінчаннѐ, тощо у домівках вірних. *2, 6+.
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На початку 90-х УГКЦ вийшла з підпіллѐ і поступово відвоявала свої позиції, зокрема в західних
областѐх України. Великим підґрунтѐм цього відродженнѐ стали, порѐд з місцевими мешканцѐми, і
переселенці з Надсѐннѐ – ѐк свѐщеники, так і прості вірні. *2+.
У час відродженнѐ української державності кін. 1980 – поч. 90-х років активізуваласѐ громадськополітична діѐльність депортованих та їх нащадків. Були створені суспільно-культурні товариства
«Лемківщина», «Надсѐннѐ», «Холмщина» – громадські організації переселенців, покликані відновити
втрачені зв’ѐзки з рідними землѐми, з землѐками в Україні та поза її межами, зібрати та по можливості
відновити сховані в підпіллѐ та втрачені традиції. І тут показовим ю поюднаннѐ громадського та
релігійного у традиційній свідомості переселенців. Кожна громадсько-патріотична акціѐ передбачала і
релігійну складову – освѐченнѐ, богослужіннѐ, панахиди тощо. Зокрема, це ѐскраво відобразилосѐ у
відновленні щорічних українських маніфестацій у Перемишлі, з нагоди вшануваннѐ пам’ѐті воѐків УНРУПА на військовому цвинтарі у Пикуличах, де богослужіннѐ у греко-католицькій катедрі Івана
Хрестителѐ, піший похід духовенства у колоні з усіма учасниками, панахида на могилі ю невід’юмним
складником усього дійства.
Вшануваннѐ могили о. Михайла Вербицького, автора мелодії Національного Гімну України, у
с. Млини на північ від Перемишлѐ, теж ю поюднаннѐм цих двох складових. Адже з початку 1990-х років
могила М. Вербицького стала одним з обов’ѐзкових пунктів програми відвіданнѐ рідних земель
переселенців різних місцевостей не тільки з Надсѐннѐ, а й Лемківщини, Холмщини та ін. *3, 4, 5+.
Отож, навіть таке коротке окресленнѐ основних фактів на висвітленнѐ ролі УГКЦ у житті українців
Надсѐннѐ даю підстави ще раз переконатисѐ, що саме вона була тим основним стрижнем длѐ вихованнѐ
самосвідомості, консолідації та самоідентифікації представників різних поколінь до та післѐ депортацій
1944-47 рр.
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Павло ГАЙ-НИЖНИК
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України, м.Київ

ПОЗИЦІЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО РУХУ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЩОДО СТАНОВИЩА
ЦЕРКВИ В МАЙБУТНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДЕРЖАВІ
Релігіѐ і Церква юсть основоя держави.
Віра,оперта на Церкві, юсть наймогутнішим
знарѐддѐм будови ладу і порѐдку держави.
В. Липинський
Організований Гетьманський рух бере свій початок з 1920 року, коли українськими консервативними
колами в еміграції, що згуртувалисѐ навколо В. Липинського, було створено Український Сояз Хліборобів
Державників (УСХД). На той час В. Липинський вже виробив ідеологія новітнього українського монархізму,
ѐку він теоретично оформив і виклав у своїх «Листах до Братів-Хліборобів» *1+. Невдовзі на чолі цього Руху
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став колишній гетьман України (29 квітнѐ – 14 груднѐ 1918 р.) Павло Скоропадський, ѐкий уособлявав
нового національного монарха і відродженнѐ існуваннѐ українського державницького консерватизму у
формі дідичного (спадкового) гетьмануваннѐ родини Скоропадських.
Не вдаячись до перебігу і контроверз діѐльності Гетьманського руху та його внутрішнього
функціонуваннѐ, зазначимо лише, що наприкінці 1920-х рр. між В. Липинським та П. Скоропадським
виникли певні розбіжності, що призвело до розколу Гетьманського руху. В результаті наказом від 10
серпнѐ 1927 р. з Ваннзее (за підписами П. Скоропадського та В. Липинського) було розпущено
Центральну управу Об’юднаних хліборобських організацій і створено Гетьманську управу об’юднаних
хліборобів та інших класових організацій. Із смертя В. Липинського 1931 року УСХД втратив вагу
теоретичного центру Гетьманського руху, і у 1937 р. діѐльність УСХД було припинено [2+. Натомість
прибічники гетьмана створяять Сояз гетьманців державників (СГД) з центром у Берліні. Цѐ назва дуже
скоро стала визначником світового Гетьманського руху, а у 1934 р. її офіційно прийнѐла й крайова
організаціѐ в Канаді. У США консервативні державницькі кола еміграції також прийнѐли гетьманську
ідеологія і створили у 1924 р. Українську Січову організація Америки (або Гетьманську Січ) [3+. У
вересні 1924 р. обидві крайові структури об’юдналисѐ і проголосили про свою підпорѐдкуваннѐ Павлові
Скоропадському [4]. У липні 1936 р. січові організації змінили назви на Українські Гетьманські
організації. Гетьманський рух в США і Канаді мав широку підтримку української православної і грекокатолицької церкви, зокрема не лише з боку духовенства, але й найвищих її іюрархів. Цьому у немалій
мірі сприѐло й те, що у керівних органах цих крайових структур Гетьманського руху перебувало багато
осіб західноукраїнського походженнѐ і греко-католицького віросповіданнѐ, зокрема й організатор
самого Руху в Новому Світі О. Назарук. Політично-громадське керівництво в Січах у Канаді здійснявав
Сояз гетьманців державників (назву прийнѐто 1934 р.) [5+. З другої половини 30-х рр. гетьманські
організації США та Канади керувалисѐ юдиним Статутом Соязу гетьманців державників Америки, ѐкий
було затверджено П. Скоропадським 31 липнѐ 1936 р. і прийнѐто до виконаннѐ Централея СГД 18-19
листопада того ж року [6+. Гетьманський рух поширивсѐ серед українців Австралії, Південної Америки, в
країнах Ювропи та Азії.
Післѐ завершеннѐ ІІ світової війни світовий Гетьманський рух очолив, у зв’ѐзку зі смертя
П. Скоропадського, його син Данило. Особисто гетьманич сповідував, ѐк і його батько, православ’ѐ і
ставивсѐ до віри дуже ревно. Відомо, що Д. Скоропадському кілька разів пропонувалосѐ перейти у
католицтво, на що він емоційно відповідав: «Тоді ѐ не Гетьманич!». З архіву інженера П. Весоловського
дізнаюмосѐ, що коли по Британії, де мешкав Данило, поширилисѐ чутки про його перехід на католицтво,
він почав часто прилядно заѐвлѐти «Мій дід був православним, батько був православним і ѐ умру
православним». Мешкаячи у Лондоні, Гетьманич належав до Української Автокефальної Православної
Церкви, часто здійснявав грошові пожертви на її потреби. Проте Данило Скоропадський був не просто
прихожанином УАПЦ, але й активним її діѐчем. Зокрема, він був членом Генерального Церковного
Управліннѐ УАПЦ у Великій Британії, брав активну участь у 2-му з’їзді британської УАПЦеркви [7+. По
смерті гетьманича його поховали у Лондоні за православним звичаюм. Втім, популѐрність Данила була
настільки великоя серед українців різних віросповідань, що молилисѐ за упокій його душі у храмах усіх
христиѐнських конфесій. Цей факт підтверджую і гетьманівна Олена, ѐка, до речі, невдовзі по смерті
брата особисто відвідала греко-католицьку всеношну по Данилові Скоропадському.
Взагалі ж усі діти Скоропадських виховувалисѐ у православ’ї, однак гетьманська родина, будучи
вірними христиѐнами, ставиласѐ з розуміннѐм і визнаннѐм до інших основних напрѐмків віри Христової.
Про це свідчить факт з одруженнѐ (10 серпнѐ 1927 р.) старшої дочки гетьмана гетьманівни Марії з
графом Адамом Монтрезором. Весіллѐ і співана Служба Божа відбулисѐ в українській греко-католицькій
церкві (правив отець Міндій). За свідченнѐм Осипа Назарука, гетьманівна майже вся Службу, стоѐчи на
колінах, молиласѐ, а її наречений-католик причащавсѐ в греко-католицькім обрѐді. Післѐ Служби Маріѐ
Павлівна письмово зарекласѐ виховувати дітей від цього шлябу у католицькій вірі [8+. З цього приводу
гетьманівна Олена висловила окремі застереженнѐ і подив з того, що присутній на весіллі її сестри
О. Назарук подав згодом дещо невірну інформація про це родинне свѐто. Зокрема вона поѐснила, що
на перших порах перед обрученнѐм виникла складність у тім, що А. Монтрезор був католиком, а
гетьман Павло стоѐв на позиції, що всі Скоропадські маять бути православними. При цьому гетьман
додав, що Адам може залишитисѐ католиком, але шляб мусить бути православним. Рішеннѐ знайшли
дійсно христиѐнське. Шляб православний мав відбутисѐ у домі Скоропадських (длѐ цього було
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запрошено православного свѐщеника з Берліну), а вже потім католицький обрѐд відправили б у
костьолі, ѐкий стоѐв з іншого боку від саду гетьманського будинку у Ваннзее. При цьому виникла
ситуаціѐ, коли гості-католики відмовилисѐ бути присутніми на такому компромісному заході. Дійшло до
того, ѐк згадую гетьманівна Олена, що взагалі було невідомо, чи відбудетьсѐ шляб, але на такий крок
погодивсѐ сам наречений Адам, і на цьому проблема зникла. Весіллѐ відбулосѐ за православним
звичаюм в їдальні будинку Скоропадських у Ваннзее, а вже потім наречені здійснили причастѐ у
костьолі. Крім того, Олена Скоропадська називаю просто нісенітницея факт заприсѐженнѐ її сестри
гетьманівни Марії виховувати дітей від цього шлябу у католицтві і висловляю подив з приводу подібних
релігійних інспірацій. У 1957 р. післѐ смерті брата М. Монтрезор-Скоропадська перебрала на себе
верховне керівництво Гетьманським рухом і провід СГД, а її чоловік-католик стоѐв у керівництві цього
руху ще за часів його створеннѐ.
Принагідно зауважимо також, що пізніше, у 1945 р., на баварській землі зі згоди іншої дочки
гетьмана, гетьманівни Лізавети (ѐка очолить Гетьманський рух у 1959 р.), український грекокатолицький свѐщеник отець Григорій (Онуфрів) відслужить молебень над тілом її померлого батька,
гетьмана всіюї України Павла Скоропадського [9]. Гетьманівна Лізавета згадувала, що гетьман так
дививсѐ на церковну справу: «Дуже велику вагу мій Батько надавав церкві. Він вважав, що коли не буде
у нас своюї власної церкви, то не буде й України. Треба, щоб українці не ставилисѐ байдуже до своюї
української церкви, а всіма силами підтримували її. Духовенство мусить бути не стільки з українців по
походження, скільки з українців свідомих. На Україні завше грала й мусить грати велику роля Церковна
справа. Українці мусѐть дбати про те, щоб богослужіннѐ проводилосѐ на українській мові. Українська
мова, одначе, не мусить бути накинута силоміць. ак де в парафії більшість віруячих захоче мати
богослужіннѐ на церковно-слов’ѐнській мові – треба це дозволити. Українська церква мусить бути
строго канонічна. До греко-католицької церкви мій Батько ставивсѐ з великоя повагоя і вважав, що
було б страшним нещастѐм, ѐкби постала ѐка-небудь боротьба релігійна між православними й грекокатоликами. Кожний українець мусить триматисѐ своюї батьківської віри, інші ж віри поважати. Всі
христиѐнські релігії на Україні рівноправні» [10]. Це підтверджую й інша гетьманська дочка – гетьманівна
Олена, ѐка зазначаю, що її батько ніколи не втручавсѐ в особисті релігійні справи інших лядей. Він був
терпимий до сповідників інших вір і, будучи православним христиѐнином, навіть ходив на юврейські
проводи, коли ховали його знайомих іудейської віри.
Всѐ ж гетьманська сім’ѐ була православноя. Шляб гетьманівни Олени з її першим чоловіком
німцем Гердом Гіндером відбувсѐ у православній церкві. То було останню велике свѐто родини
Скоропадських у Берліні. Однак другий шляб Олени Скоропадської, вже післѐ війни, з її нинішнім
чоловіком Лядвігом Оттом було укладено за протестантськоя традиціюя у Швейцарії. Дві дочки від
цього одруженнѐ виховані у протестантизмі, бо, ѐк засвідчила сама гетьманівна Олена, діти маять бути
виховані у вірі їхнього батька та найближчого оточеннѐ.
Подібно до свого провідника, гетьмана П. Скоропадського, та його дітей, Гетьманський рух
сповідував дотриманнѐ христиѐнської моралі та терпимості. Це ѐсно і чітко було вказано, зокрема, у
Статуті СГД Америки, де серед основних засад, на ѐких базуютьсѐ монархічна ідеологіѐ СГД, другоя,
післѐ патріотизму, було вказано христиѐнську мораль [11+. Крім того, артикулом VI Статуту було
занотовано «відношеннѐ СГД до релігії», а саме: «А. СГД глибоко шаную релігія і Церкву і вважаю всѐку
боротьбу проти релігії і Церкви за розвальну акція, шкідливу длѐ Нації. Б. СГД не дозволѐю пропагувати
в організації проти жадного з існуячих христіѐнських віроісповідань. В. СГД не приймаю в свої рѐди
лядей невіруячих, але не входить в те, до ѐкого з існуячих христіѐнських віроісповідань член
належить» [12]. Згодом у Статуті правонаступниці СГД в Америці – Української Гетьманської Організації
Америки (УГО-А), що був прийнѐтий 22 травнѐ 1954 р., серед ідеологічних основ УГО-А зазначаласѐ
«згарманізована співпрацѐ всіх лядей українського походженнѐ на терені ЗДА, співпрацѐ, що спираласѐ
б на христиѐнській моралі, релігійній толеранції…» [13]. Серед засад, на ѐких гетьманці Америки прагли
«допомагати поневоленому Українському Народові в Старому Світі в його боротьбі за здобуттѐ власної
Самостійної, Соборної і Незалежної Держави…», першоя значиласѐ також христиѐнська мораль [14].
Щодо становища Церкви в майбутній Гетьманській Державі, то її баченнѐ українськими
монархістами було визначено у резоляціѐх Першого З’їзду гетьманців, ѐкі вийшли друком на сторінках
7-8 числа «Бялетенѐ Гетьманської Управи». С. Шемет на зборах СГД в Берліні 1941 р. у своюму
ідеологічному рефераті виділив головні точки тих резоляцій у наступному: «1. Український народ ю
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народ христіѐнський, а тому маю бути носіюм христіѐнської моралі та культури. 2. Основним принципом
церковної політики Української Держави маю бути релігійна терпимість і рівноправність. 3. Церква не
маю бути відділена від держави. Свої зносини з ріжними релігійними організаціѐми урѐд веде через
міністерство ісповідань. 4. Православна Церква в Великій Україні займаю перше місце серед рівних
релігійних організацій. Таке саме становище в Західньо-Українських Землѐх маю Церква Греко-католицька.
5. Церква – заступлена в вищих державних установах через своїх вищих достойників. 6. Православна Церква
маю бути автокефальна. Цѐ автокефаліѐ маю бути проведена в канонічних, себто, відповідних до церковних
статутів формах. 7. З Римським Престолом Український Урѐд установляю конкордат» *15+. ак один з
провідників Гетьманського Руху, С. Шемет, зокрема зауважував з цього приводу, що «гетьманці не хотѐть ані
робити з церкви знарѐддѐ світської влади, ані викидати релігія з політичного державного життѐ. До релігії та
церкви належать справи духового і морального характеру, і в цій сфері держава мусить авторитет церкви
визнавати; його своїми актами покори перед владоя піддержувати; про моральну і духову санкція, про
благословеннѐ церкви длѐ своїх діл державних дбати» [16].
Однак найчіткіші й більш ґрунтовні визначеннѐ щодо баченнѐ гетьманцѐми стану і ваги Церкви в
майбутній Українській Державі було відображено у матеріалах з’їзду провідної на той час організації у
Гетьманському русі, а саме Соязу гетьманців державників Німеччини і Австрії, що відбувсѐ 17-18 груднѐ
1950 р. у Авсбурзі. Вагомості й програмності рішень та настанов з’їзду СГД длѐ гетьманців світу надав і той
факт, що його резоляції затвердив Верховний керманич Гетьманського руху Його Світлість гетьманич
Данило, а «це значить, – ѐк зазначалосѐ в видрукуваних матеріѐлах з’їзду, – що Позиції, Перспективи і
Завданнѐ Гетьманського Руху, деклѐровані в цьому виданні, ю офіційно схвалені длѐ цілого Гетьманського
Руху і доводѐтьсѐ до відому Українського Народу» *17+. Тема ставленнѐ СГД до проблем Церкви
розглѐдаласѐ окремим пунктом, що підкресляю її значимість в колі гетьманців зокрема і тодішньої
української діаспори взагалі. Доповіді увазі 50-тьох делегатів представили краюві начальники СГД в
Німеччині і Австрії Д. Левчук та проф. д-р. І. Марченко, а також інженер Сапіга. З великоя програмовоя
доповіддя «Позиції, перспективи і завданнѐ Гетьманського Руху» виступив проф. В. Гришко. V-й розділ
ціюї доповіді безпосередньо торкавсѐ «Позиції Гетьманського Руху щодо Церкви».
Керівництво СГД, відзначаячи, «що в підложжі світоглѐду Гетьманського Руху лежить віра в
Бога», разом з цим висловило занепокоюннѐ тим, що у церковні справи втручаятьсѐ діѐчі, ѐкі не маять
нічого спільного з релігіюя. Доповідач зауважив, що «обговореннѐ справи Церкви потребую відповідної
атмосфери, належної дискусії, тонкого знаннѐ справи, релігійного інтересу й відданого служіннѐ Богові»
і застеріг на тому, що у цій сфері «ю всі познаки найбільшої небезпеки, коли церквоя маю намір опанувати
політика, або ще гірше – вулицѐ» *18+. З цього приводу провідниками СГД було наголошено, що «з оглѐду на
те, що і деѐкі прогетьманські органи, і поодинокі гетьманці висловляять іноді досить в подражненім тоні
невідповідні поглѐди, вважаюмо за свѐтий обов’ѐзок нагадати позиція Гетьманського Руху в справі
Українських Церков». На з’їзді було піднѐто три основних питаннѐ щодо церковної проблеми. Їх можна
розгалузити так: 1) взаюмини Церкви і Держави у майбутній самостійній Україні; 2) проблема розколу в
Українській Автокефальній Православній Церкві і ставленнѐ до цього факту Гетьманського Руху; 3) питаннѐ
об’юднаннѐ українських Греко-Католицької та Автокефальної Православної церков. «Хвороби», ѐкі, до речі,
не вилікувані і у нинішньому українському релігійному і світському житті.
В наш час, ѐк і у післѐвоюнні роки, багатьма діѐчами підіймаютьсѐ питаннѐ возз’юднаннѐ УГКЦ з
УПЦ. Серед аргументів такого об’юднаннѐ у ті часи на чужині висуваласѐ потреба 1) врѐтувати Українську
Православну Церкву від роз’їдаячої її соборноправности і 2) необхідність її посісти достойне місце в
очах Заходу, а саме – Риму, чим українське православ’ѐ виказало б свій відхід від Москви, тобто
зробило би свій вибір між Римом та Москвоя. Післѐ роз’юднаннѐ Христиѐнської Церкви 1054 року на
Східну та Західну їхню возз’юднаннѐ стало ідеалістичноя мріюя христиѐн. Поділѐячи в загальному таке
стремліннѐ, Гетьманський рух висловив з цього приводу наступне: «Шукати юдности Христової Церкви
ще не означаю перестати бути добрим католиком, чи православним. Однак, не сміюмо а ні на хвилину
забувати, що земні способи осѐгненнѐ небесних цілей лише принижуять і не наближуять їх кінечний
тріумф. Ідеал воз’юднаннѐ Христової Церкви може і маю бути зреалізований цілком безболісно, в
лябові, в радості, обопільній пошані, коли воз’юднаннѐ не носитиме ні длѐ одної з Церков ні характеру
компромісу, ні, тим більше, віровідступництва» [19]. Це, очевидно, буде справоя і радістя майбутніх
поколінь, коли на шлѐху до юдності лядѐм буде відкрито Богом дух Істини, що допоможе розв’ѐзати
досконало й питаннѐ Центру, Главенства і Назви юдиної Христової Церкви.
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Такоя була позиціѐ СГД, ѐку раніше висловлявав і ідеолог Гетьманського руху В. Липинський [20].
Щодо безпосереднього возз’юднаннѐ УГКЦ та УПЦ, то тут також вказувалосѐ на поспішність винесеннѐ
цього питаннѐ на порѐдок денний (за всѐку ціну), «коли українство ні в цілому до нього ще не
підготоване і стоїть перед найреальнішими перешкодами, до ѐких, крім нашої внутрішньої, духової
несовершенности, належить, в першу чергу, наш еміграційний стан, наша відірваність від віруячого
українського народу… Воз’юднаннѐ, осѐгнене в результаті зговореннѐ самих іюрархій, поза участя
народу, без його волевиѐвленнѐ, не було б правдивим воз’юднаннѐм, ідеал ѐкого шануюмо» [21+. Крім
того, поспішність возз’юднаннѐ УГКЦ та УПЦ в еміграції, слушно зазначаю провід СГД, було б не лише
далеким від ідеалу, але й могла б бути використана Москвоя, що спробувала б «піднѐти здеоріюнтовані
українські підсовютські православні маси уже не на вітчизнѐну, а в обороні православіѐ на свѐщенну,
релігійну війну і набути в очах православних українців фальшиву авреоля героѐ релігійного, борцѐ за
православію». До того ж, вказуютьсѐ на оманливість думки, що таке об’юднаннѐ в еміграції вирве
українське православ’ѐ з-під впливу Москви на Рідних Землѐх, а його самобутність ю такоя ж відмінноя
від московської, ѐк і українська духовність, культура й державність. У підсумкові гетьманці закликали
віруячих ставати на шлѐх ближчого порозуміннѐ й взаюмоповаги, на шлѐх взаюмопошани і
взаюмозближеннѐ усіх українських церков, чим вони виконаять Обов’ѐзок свого поколіннѐ і скоротѐть
термін возз’юднаннѐ в майбутній одній Христовій Церкві українців православних і греко-католиків.
Що стосуютьсѐ ставленнѐ до розколу в українському православ’ї, то тут було категорично заѐвлено:
«За нинішніх умов розколу Української Православної Автокефальної Церкви на Синодальну і
Соборноправну, Гетьманський Рух рішуче стоїть на становищі попертѐ У.А.П.Ц., що дію на основі канонів
Апостольської Православної Церкви, висловляячи, однак, свої застереженнѐ до Синоду, ѐк органу
Керуваннѐ Церквоя» *22+. При цьому В. Гришком застерігаютьсѐ, що церковна ідеѐ соборноправности в
суті справи веде до впровадженнѐ в основі невіруячих елементів на терен Церкви длѐ перенесеннѐ туди
світської політики, елементів, ѐким замало терену громадського життѐ, ѐкі прагнуть перенести в лоно
Церкви часто аморальні закони вулиці. Ці елементи, зауважуютьсѐ в документі, прагнуть перетворити
Храм Божий на торжище, хочуть стати непокликаними господарѐми. Гетьманці вказуять також на те, що
ідеѐ соборноправності завжди була виѐвом антагонізму в лоні УПЦ між іюрархіюя та віруячими, що проти
ціюї антиканонічної ідеї виступали найулябленіші іюрархи Української Церкви: П. Могила, С. Косів, а
пізніше, навіть і В. Липківський (нагадувалосѐ обуреннѐ останнього, коли голова Церковної Ради за
відсутності Митрополита від імені дорадного демосу сам настановив юпископа). Своя позиція гетьманці
ѐк прибічники монархізму обумовлявали й тим, що соборноправна ідеѐ в еміграційному житті розхитую
основи Української Церкви, чим породжую скептицизм до неї у православно-віруячих, що прагнуть
авторитарності, дисциплінованості й послуху, порѐдку і твердих приписів у Церкві, що ціюя ідеюя криютьсѐ
згубний вплив на метод церковного устроя. Саме з цих причин «Гетьманський Рух підпиратиме всіма
засобами Українську Автокефальну Православну Церкву, що плекатиме Церковний Авторитет,
безоглѐдний послух і непорушний порѐдок на основі канонів Апостольської Православної Церкви» [23].
У своюму бачені місцѐ Церкви в майбутній незалежній Україні керівництво СГД висловило власну
позиція коротко і лаконічно: «Уже давно цѐ позиціѐ виходить з узнаннѐ Гетьманськоя Державоя двох
українських Церков: Православної Автокефальної і Греко-Католицької на правах державних.
Гетьманський Рух ніколи не годивсѐ з демосоціѐлістичними проюктами повного відділеннѐ Церкви від
Держави. Особливо в умовах післѐ плѐнового нищеннѐ Церкви Совютськоя державоя, Гетьманський
Рух з притиском наголошую, що Українські Церкви обох панівних віровизнань відроджені можуть бути
тільки за допомогоя Української Держави. Щодо інших віровизнань на Україні, то супроти них
Гетьманський Рух не посідатиме позицій виклячности й нетолеранції, але й не стане на шкідливий ґрунт
повної свободи релігійних сект» [24].
По закінчення роботи з’їзд СГД прийнѐв Резоляція, ѐку було затверджено Верховним
керманичем Гетьманського руху гетьманичем Данилом Скоропадським. Стосовно релігійних питань у
ній підсумовувалосѐ: «З’їзд СГД цілковито приймаю і схваляю настанову Гетьманського Руху, що
виходить з узнаннѐ Гетьманськоя Державоя Української Православної Автокефальної Церкви і ГрекоКатолицької на правах державних. З’їзд відкидаю демосоціѐлістичні проюкти повного відділеннѐ церкви
від держави; звеличеннѐ і відродженнѐ цих двох Українських Церков будуть осѐгненні тільки за
допомогоя Української Держави. За нинішніх умов розколу УАПЦ Гетьманський Рух рішуче стоїть на
становищі всебічного попертѐ Церкви, що дію на основі канонів Апостольської Православної Церкви.
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Ідея соборноправности, ѐк метод церковного устроя, СГД відкидаю» [25].
Такі засади Гетьманського руху свідчать, що від часів існуваннѐ Гетьманату 1918 р. на чолі з
П. Скоропадським і протѐгом всього повоюнного часу провідники гетьманської ідеї і керманичі
організації залишилисѐ щодо справ віри:
на сповідуваних ними консервативних позиціѐх (невід’юднаність Церкви від держави,
автокефальність УПЦ, традиціоналізм у визнанні провідної віри);
але, разом з тим, еволяціонували до глибших і міцніших національно-державницьких
позицій у церковному питанні (визнали провідноя не лише православну, ѐк за Гетьманату
1918 р., а й греко-католицьку віру, підтримали ідеї їхнього возз’юднаннѐ в майбутньому і
взаюмопошани у сьогоденні ѐк засіб і шлѐх об’юднаннѐ нації, соборності держави);
стали у своїх поглѐдах більш оріюнтованими не на політичну кон’янктуру, а на поглѐди
віруячих (прагненнѐ принести справу возз’юднаннѐ УПЦ й УГКЦ до народу в Україні);
їхній підхід до Церкви став більш практичним (розуміннѐ, що проголошеннѐ на вигнанні
юдності УПЦ й УГКЦ не змінить реального церковного стану в Україні, і ѐк цей факт може
використати Москва; розуміннѐ, що розкол розхитую не лише Церкву, але й українську
громаду; прагненнѐ поставити під держконтроль діѐльність релігійних сект; розуміннѐ, що
держава повинна прийнѐти діѐльну участь у відродженні Церкви);
також змінилосѐ ставленнѐ до окремих аспектів церковного самоврѐдуваннѐ (невизнаннѐ
церковної соборноправності на відміну від 1918 р., коли гетьманський урѐд безрезультатно
двічі виносив питаннѐ автокефалії УПЦ на церковні собори тощо).
Втім, остаточне (конституційне) місце Церкви в майбутній державній Україні було визначено і
оприляднено гетьманцѐми у проекті «Конституційних Основ Української Держави у світлі програмових
засад Гетьманського Руху». У створенні останньої редакції цього проекту брали участь знавці
конституційного права, члени Гетьманського Руху проф. В. Гришко, рад. Я. Лінгард, рад. Д. Левчук. У
1977 р. (2-4 липнѐ) VII сесіѐ Гетьманського руху доручила Президії Ради Гетьманського руху видати
друком «Конституційні Основи», ѐкі до неї рекомендували оприляднити IV, V та VI Сесії Гетьманського
руху [26]. Документ з’ѐвивсѐ під новим гаслом Гетьманського руху – «Бог – Гетьман – Україна», що само
собоя вказувало на один з вихідних і головних постулатів державотвореннѐ українських консерваторів,
на віру у Бога. Наголошуячи на необхідності і доцільності побудови в Україні «трудової монархії» на
чолі з гетьманом всіюї України, у вступній частині «Конституційних Основ» під назвоя «Основні засади
Гетьманського Руху» автори проекту зауважуять, що «вища і тривка форма Державности немислима
без виплеканнѐ духових і моральних основ у громадѐнстві, опертих на вірі в Бога, христиѐнських
традиціѐх, предківських релігійних обрѐдах і звичаѐх». Виходѐчи з вищевказаного, «Сояз ГетьманцівДержавників прагне до національно-державного розвоя на христиѐнських засадах, у сѐйві Христової
Науки і з тіюя метоя – до відновленнѐ та реставрації Церкви і релігійних закладів, ѐк джерел вічного
світла Божої Правди, ѐкі й кладе в основу суспільних взаюмовідносин Церкви і Держави» [27]. Релігійне
питаннѐ викладаютьсѐ у п’ѐти пунктах ІІ-го розділу «Конституційних Основ Української Держави» під
заголовком «Правне положеннѐ Церкви». В них, зокрема, зазначалосѐ:
1.
Правне положення Церкви обумовлюється гармонією релігійних і державних інтересів
суспільства.
Церкви і Духовенство основних християнських віровизнань є невід’ємними чинниками
культурного та державного відродження України.
Держава в свою чергу є основним морально-матеріальним фактором відродження Христової
Церкви на Україні.
1) Одночасно Держава визнає свободу і нехристиянських віровизнань з їх релігійними обрядами.
2.
Чин актів громадянського стану сповняють Церква і Держава, в залежності від вибору
громадян. Правосильність церковних актів і державних – однакова.
3.
Церковна власність в межах закону забезпечується.
4.
Святкування неділь, двунадесятих і державних свят забезпечується законами Держави.
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5.
Церкви мають право на відкриття духовних нижчих, середніх і вищих шкіл і забезпечують
керівництво навчанням релігії в усій шкільній системі Української Держави *28+.
Крім того, служителі віри мали право балотуватисѐ і могли бути обраними до Першої Палати
законодавчого органу держави – Державного Сойму на основі загального виборчого права длѐ всіх
громадѐн України, а голови Церков чи їхні представники мали змагатисѐ між собоя на загальних
виборах у Землѐх (територіально-адміністративна одиницѐ майбутньої гетьманської України) до
зарезервованих длѐ релігійних представників місць у Гетьманській Раді – Другій Палаті законодавчого
органу Української Держави. Поміж низки інших цивілізованих форм основних прав і обов’ѐзків
громадѐн Держава мала гарантувати і охоронѐти законом також свободу віри і сумліннѐ, при цьому,
незважаячи на забезпеченнѐ всіх основних демократичних свобод, ѐк винѐток, заборонѐлисѐ:
порнографічні твори, будь-ѐке публічне «висловляваннѐ неповаги до Української Нації і свѐщенної
особи Гетьмана» та антирелігійна пропаганда [29].
ак бачимо, «Конституційними Основами» майбутньої гетьманської України передбачалисѐ досить
прогресивні (навіть за сучасними мірками) основні правові засади і свободи длѐ діѐльності в державі
Церков христиѐнських і можливість проповідувати длѐ представників віросповідань нехристиѐнських,
забезпечуваласѐ участь представників Церков у законодавчому житті країни тощо, і одночасно Церква
ще й браласѐ під опіку і оборону держави (заборона антирелігійної пропаганди). Гетьманці перш за все
прагнули бачити в Церкві об’юднувальну длѐ українців силу, що надала б їм духовної наснаги у боротьбі
за кращу доля своюї Батьківщини, тобто, ѐк визначав ідеолог українського монархізму В. Липинський,
маю бути «церква і релігіѐ, що нашу боротьбу за Україну виведе з її дотеперішньої безпросвітньої
егоїстично-матеріалістичної темрѐви і дасть їй вищу, ідеалістичну, Законом Бога значену печать; що
нашу дотеперішня гризня… перетворить в боротьбу за світове місце України, за ту нашу світову місія
історичну, ѐку нам, серед інших націй і держав, дав до виконаннѐ Великий Бог на Ним створеній
землі…» [30]. Слова ці залишаятьсѐ доречними й нині, і втілити їх у життѐ ю свѐтим обов’ѐзком вже
сьогоднішнього поколіннѐ усіх українців, від церковних і релігійних діѐчів та політиків до окремих
громадѐн, Віра ѐких і порѐдність маять стати запорукоя здійсненнѐ прагнень наших батьків і дідів.
Такими, з Богом у серці й думці, були провідники повоюнного Гетьманського руху, таким було
задеклароване документально його ставленнѐ до проблеми Церкви, що базувалосѐ на визнанні Христа
та розумінні важливої ролі і місцѐ традиційних українських Церков – Православної і Греко-католицької у
житті суспільства і у побудові незалежної Української Самостійної Соборної Держави.
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Ганна КАРАСЬ
Державна академіѐ керівних кадрів культури і мистецтв, м.Київ

ЦЕРКОВНА МУЗИКА УКРАЇНСЬКОЇ ЗАХІДНОЇ ДІАСПОРИ ЯК ЧИННИК ЗБЕРЕЖЕННЯ
ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
Розвиток церковної музики західної діаспори ѐк чинник збереженнѐ ентнічної ідентичності
розглѐдаютьсѐ автором у тісному взаюмовпливі релігії та духовної культури України. Творчість
композиторів аналізуютьсѐ в контексті консервуячого, синтезуячого та трансформуячого напрѐмків.
Клячові слова: церковна музика, західна діаспора, етнічна ідентичність, творчість, композитор.
Західна діаспора зробила неоціненний внесок у збереженнѐ української церковної музики. В той
час ѐк на батьківщині впродовж десѐтиліть вона була під забороноя, за кордоном друкуятьсѐ і
виконуятьсѐ Літургії та інші духовні твори композиторів діаспори, музикологи зарубіжжѐ досліджуять
історія української церковної музики. До здобутків музикознавців діаспори слід віднести фіксація,
збереженнѐ, наукове обґрунтуваннѐ та видавництво безцінної духовної музичної спадщини.
Суперечність, ѐка ю між об’юктивно існуячим пластом української духовної музичної культури в
зарубіжжі і реальним станом його наукового вивченнѐ, визначаять актуальність досліджуваної теми.
Свідченнѐм уваги держави до духовних процесів ю Указ Президента України «Про відзначеннѐ в Україні
1020-річчѐ хрещеннѐ Київської Русі» від 24 березнѐ цього року *22+.
Предметом нашого дослідженнѐ ю церковна музика української західної діаспори ѐк чинник
збереженнѐ етнічної ідентичності. Окремим проблемам цього складного процесу присвѐчено рѐд
статей, розвідок та монографій, ѐкі, проте, не складаять цілісної картини. Наукові дослідженнѐ
М. Антоновича, С. Павлишин, Н. Короляк, Т. Прокопович присвѐчені видатним композиторам – творцѐм
духовної музики в діаспорі. О. Козаренко аналізую українську церковну музику у контексті процесу
становленнѐ національної музичної мови, проблема релігійності з етнопсихологічного поглѐду
розглѐдаютьсѐ в роботах відомих вчених діаспори В. анева та М. Шлемкевича, етнологіѐ релігії – у
працѐх В. Кафарського, Б. Савчука, М. Яріѐ, філософські, етнічні аспекти національного відродженнѐ і
релігії висвітлені в колективних монографіѐх сучасних вчених.
Завдання дослідження: проаналізувати церковну музику діаспори ѐк чинник збереженнѐ етнічної
ідентичності; виѐвити особливості розвитку церковної музики діаспори у ХХ ст.
Етнічна ідентичність трактуютьсѐ сучасними вченими ѐк «усвідомленнѐ особистістя своюї
приналежності до певного етносу» [23, с.156+, тобто до історично сформованої на певній території
стійкої сукупності лядей, ѐка володію загальними, відносно стабільними особливостѐми культури (у
тому числі мови), а також свідомістя своюї юдності й відмінності від інших подібних утворень
(самосвідомістя), фіксованих у самоназві (етнонімі) *23, с.348].
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акщо самоідентифікаціѐ українців ѐк соціально-психологічний процес на теренах материкової
України ю суття зрозумілоя, то збереженнѐ етносоціологічної ідентичності поза її межами ю проблемоя.
Впродовж більше ста років (з кінцѐ ХІХ ст.) в силу певних історико-культурних та суспільно-політичних
умов українці тисѐчами розсіявалисѐ по всіх материках, утворяячи одну з найбільших діаспор світу. З
багатьох визначень цього терміна обираюмо найбільш близьке в контексті нашого дослідженнѐ:
«діаспора – це культурно-характерна спільність на основі уѐвленнѐ про спільну батьківщину і
вибудуваних на цій основі колективного зв’ѐзку, групової солідарності і демонстрованого ставленнѐ до
батьківщини… Інакше кажучи, діаспора – це стиль життювої поведінки, а не жорстка демографічна й тим
більше етнічна реальність» [23, c.288+. Діаспора виконую рѐд функцій, в тому числі вона ю
пропагандистом своюї культури. Важливо, що «транслѐціѐ культури через діаспору відбуваютьсѐ в тому
виглѐді, в ѐкому вона існую насамперед у діаспорі і ѐк її члени уѐвлѐять ця місія» [23, с.299+. Культура і
релігійне життѐ українського народу історично тісно пов’ѐзані, переплетені між собоя. Вплив релігійної
сфери на культурне буттѐ нашого народу, на думку вчених, вражаю своюя масштабністя. «Одніюя з
парадигм сучасних соціальних теорій ю важко здобута істина про органічну належність релігії до
духовної культури українського народу» [20, с.30-31].
Релігійність ю одніюя з етнопсихологічних особливостей українців. Ця проблему досліджував у
1960-х рр. В. анів (Мянхен) і свої міркуваннѐ з цього приводу виголосив на науковій конференції
«Релігіѐ в житті українського народу» в Римі *24+. Серед багатьох джерел нашої релігійності вчений
виділѐю мистецтво, ѐке, «віддзеркаляячи духовне життѐ народу, рівночасно формую світоглѐд
наступних поколінь. Ми маюмо, отже, діло з культуроморфічним чинником у різьбленні української
вдачі» [24, с.185+. Він виокремляю особливі риси української вдачі, ѐкі тісно пов’ѐзані з христиѐнством і,
в результаті, з релігійністя. Таким чином, завдѐки релігійності, ѐка тісно перепліталасѐ з церковним
співом, українці вберегли себе від асимілѐції на початку входженнѐ в іноетнічні середовища.
Розвиток українського музичного мистецтва впродовж століть засвідчую тісний взаюмовплив
релігії та духовної культури України. Релігіѐ органічно вклячаютьсѐ у процеси культуротвореннѐ, одним
з виѐвів ѐкого ю музична культура. Д.Степовик пише з цього приводу: «Історіѐ нашої культури склаласѐ
так, що переважну більшість пам’ѐток у минулому було створено на основі або під впливом
христиѐнського віровченнѐ. Від кінцѐ Х– початку ХІХ ст. все істотне в … мистецтві… – створене длѐ
церкви або задоволеннѐ духовних потреб лядини… співоцька та інструментальна музична культура, а
також фольклор – пронизані ідеюя уславленнѐ Бога, витлумаченнѐ образними засобами ювангельських
правд» [21, с.12-13+. Особливістя української музичної культури ю те, що церковний хоровий спів і
духовна хорова музика маять глибокі і давні традиції, а транслѐціѐ і збереженнѐ музичного досвіду
відбуваласѐ завжди завдѐки традиції. Дослідники проблеми традиції в культовій музиці припускаять,
що «саме в жанровому характері клерикальної музики й знайшла свій адекватний вираз взаюмодіѐ
ментального полѐ українців із христиѐнським віровченнѐм» [17, с.212+. Цѐ теза резоную із думкоя
М. Шлемкевича, ѐкий, окресляячи зміст української душі в лірично-пісенному характері, зазначав, що
саме через спів і відбуласѐ «найбільша духовна револяціѐ України, її христиѐнізаціѐ» [25, с.8].
Музична культура діаспори твориласѐ з кінцѐ ХІХ ст. і ю невід’юмноя частиноя духовної культури
українців. Длѐ діаспори характерним ю збереженнѐ етнокультурних, мистецьких та духовних традицій,
адаптаціѐ до чужого етносоціального та культурного середовища, спротив іноетнічному поглинання.
Організаційним кістѐком українських громад у будь-ѐкій країні проживаннѐ були церкви та
братства православної та греко-католицької конфесій. Заходами митрополита Андреѐ Шептицького
греко-католицьке юпископство у США було створено в 1907 р., а післѐ його візиту до Канади в 1910 р., де
митрополит брав участь у Світовому конгресі ювхаристії католицької церкви, в липні 1911 р. почала
організовуватисѐ греко-католицька громада парафіѐн Монреаля (Канада). Розвинутість у галичан та
буковинців, ѐкі складали основу перших еміграційних хвиль, традицій громадського життѐ спонукали до
твореннѐ численних громад і церков, ѐкі і до сьогодні залишаятьсѐ провідними українськими
інституціѐми зарубіжжѐ. Так, наприклад у США Українська католицька церква сьогодні налічую близько
200 парафій і 285 тис. віруячих, різні православні церкви маять близько 125 тис. членів *23, с.308+. У
всіх церквах існували хори, ѐкими спочатку керували свѐщеники або малограмотні дѐки, згодом,
особливо у третій хвилі еміграції – професійні дириґенти. У США в 1913 р. було засноване товариство
дѐко-вчителів, ѐке поширявало українську пісенну духовну культуру. У Західній Ювропі найдавніша
українська парафіѐ за межами етнічної України була заснована у Відні. Тут з 1784 р. існувала греко-

282

Секціѐ IV. Церква ѐк центр формуваннѐ і плеканнѐ духовності та культурно-національної тотожності
українців зарубіжжѐ

католицька парафіѐ при церкві св. Варвари (Барбареум), при ѐкій постійно утримувавсѐ хор. Важливим
центром духовного життѐ нашої діаспори з середини ХХ ст. був Рим. Післѐ заборони в 1946 р.
радѐнськоя владоя діѐльності Української греко-католицької церкви він став осередком чернечих
організацій (василіѐни, студити та ін.), тут була засновані Мала Семінаріѐ (1959 р.) та Український
католицький університет (кінець 1960-х рр.), збудовано собор св. Софії. Саме тут у 1988 р. зібралисѐ
українці всього світу на відзначеннѐ тисѐчоліттѐ хрещеннѐ Руси-України.
Церква та її мистецтво (в тому числі і музичне) були спрѐмовані на збереженнѐ етнічної
ідентичності українців, на спротив асимілѐції. Оскільки релігіѐ порѐд з іншими маю рѐд головних
етнічних функцій (компенсаційну, світоглѐдну, комунікативну, інтегративну (етноконсолідуячу),
етнотворчу та етнозберігаячу, етноідетифікаційну та інші *7, с.368-370+), то церковна музика, ѐка ю
неодмінноя складовоя церковного обрѐду, також виконувала їх.
Симбіоз христиѐнських і національних джерел став основоположним не тільки у формуванні
канонів церковного співу, але і у композиторській творчості митців зарубіжжѐ. Покликана до життѐ
потребоя українців прикрасити Службу Божу співом, духовна музика композиторів діаспори ю
багатогранноя і різножанровоя *26+.
Т. Прокопович, на основі теоретико-культурологічного осмисленнѐ моделей еміґрантського
світоглѐду (консервуячий, синтезуячий, трансформуячий), приходить до визначеннѐ ідентичних
домінуячих напрѐмків творчості українських композиторів зарубіжжѐ, спрѐмованої на національну
самореалізація *18+. «Підтриманнѐ національної церковної традиції длѐ багатьох емігрантів ю
своюрідним «маніфестом» їх національної приналежності. Адже унікальним ѐвищем в культурі ХХ
століттѐ можна назвати таке часте зверненнѐ митців-емігрантів до написаннѐ творів у жанрах
сакрального мистецтва. Можливо, сама історична ситуаціѐ в українській релігійній культурі цього
періоду породжую у діаспорі особливий піютет та значимість національної свѐтині» [18, с.43].
Культуротворчі інтереси композиторів зарубіжжѐ були спрѐмовані не стільки на пошук нових
форм церковної музики, ѐк на універсалізація старих. О. Козаренко робить висновок про те, що вони
«немов стабілізували стиль «нової школи» української духовної музики, а це було рівнозначне зупинці
мовно-стильового процесу» [8, с.127 – 128+, а Т. Прокопович вважаю, що «консерваціѐ всіюї системи
вітчизнѐної культової традиції ю основним завданнѐм частини українських музикантів» [18, с.53].
Творам літургічного циклу композиторів консервуячого напрѐмку була притаманна чітка
оріюнтаціѐ на певний канон церковного богослужіннѐ, відтвореннѐ особливостей ритуальних відправ
Західної і Східної України, ѐкі маять відмінні конфесійні та стильові прикмети. Оскільки композитори
генетично пов’ѐзані з певним регіоном, то відповідно вибираять тип Літургії длѐ фіксації у своюму творі
найбільш характерних ознак даного канону.
Особливо вагомоя ю релігійна спадщина Олександра Кошиця (США): п’ѐть Літургій, окремі
Богослужбові співи, канти, псальми та колѐдки. Велику роботу з редагуваннѐ цих творів здійснив
З. Лисько*19+. Духовній музиці О. Кошицѐ, ѐкий належав до «нової школи» української церковної
музики (за О. Козаренком), була притаманна «вишукана простота, загальна просвітленість колориту, …
глибоко особистісний (навіть інтимний) характер сприйнѐттѐ божества, що стало виѐвом традиційних
ментальних настанов» [8, с.123+. До національного музичного словника ним, на думку О. Козаренка,
були внесені інтонаційні ресурси давньої монодії. У Літургіѐх та обробках догматиків засобами
функційної гармонії О. Кошиць намагавсѐ підкреслити етнохарактерну ладову мінливість наспівів
[8 с.123+. Длѐ своїх Літургій композитор «використовував знаменний, київський, грецький, болгарський
розспіви», але окрім того «послуговувавсѐ літургічними мелодіѐми українських друкованих та
рукописних ірмологіонів, збірниками Й. Бокшаѐ та І. Хоми, Дольницького і др. Досить велику групу
літург. творів Кошицѐ творѐть ці композиції, в ѐких композитор послуговувавсѐ т. зв. «дѐківськими
наспівами», записаними самим Кошицем… Були це традиційні мелодії, ѐкі співалисѐ по українських
церквах за усним переданнѐм, ѐк це буваю з народними піснѐми» [1, с.26].
Ще один представник Східної України Павло Маценко у Канаді писав церковну музику, за його ж
свідченнѐми, і длѐ католиків і православних *13, с.22+, тобто був соборником у прагненні об’юднувати
українців ѐк представників одніюї нації. Його «Служби Божі» длѐ мішаного (1931 р.), жіночого (1948 р.)
та чоловічого хорів, «Співи Юрусалимської надгробної утрені», «Вечірнѐ», «Вечірнѐ – Київського
розспіву» (на один голос, видана 1962 у Вінніпегу), Недільні Тропарі, Кондаки-Прокімни восьми голосів
засвідчуять це, оскільки ґрунтуятьсѐ на поюднанні розспівів та наспівів різних регіонів України.
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У центрі уваги композиторів-галичан Михайла Гайворонського, Мирона Федоріва та Зенона
Злочовського (США), Андріѐ Гнатишина (Австріѐ) передусім знаходѐтьсѐ церковні співи грекокатолицького обрѐду, ѐкі достатньо зручні длѐ колективного музикуваннѐ.
Михайло Гайворонський, емігрувавши 1923 р. до США, видаю свої духовні твори («Служба Божа»,
над ѐкоя працявав 12 років *3+, та «Канти із Почаївського «Богогласника» *4+) на Галичині. Опанувавши
церковно-народний стиль, композитор стоѐв на позиціѐх збереженнѐ його автентичності. У листуванні з
Ф. Колессоя, ѐкому надсилав ноти власних композицій, М. Гайворонський писав про своя Літургія так:
«Старавсѐ ѐ ту дати вислів мойого оптимізму, старавсѐ змалявати веснѐну радість нашої землі і віри у
краще її будуче» [9, с.315+. Ф. Колесса, проаналізувавши надіслані йому твори, високо оцінив їх: «усі у
Вашім оригінальнім стиля, перенѐті народнім духом, *вони+ своюя щироя безпосередністя й рідними
мотивами промовлѐять сильно до української душі…Ваша велична Служба Божа: овіѐна погідним
піднесеним настроюм, побудована в церковному стилі, вона сильно держитьсѐ коріннѐм у рідному
ґрунті, чим дуже корисно від*рі+знѐютьсѐ від церковних творів деѐких новіших наших композиторів»
[9, с.316+. В основу дев’ѐтнадцѐти обробок кантів длѐ мішаного та однорідного хорів композитора були
покладені мелодії і тексти із Почаївського «Богогласника» 1792 р. С. Лядкевич у рецензії на це виданнѐ
підкреслявав композиторське вміннѐ М. Гайворонського, ѐке проѐвилосѐ у «контрапунктичному
переставляванні голосів», «імітації тем» та намаганні «не змінити первісного обличчѐ» [12].
Композитор вважав ця рецензія холодноя і непривітноя *9, с.319+, оскільки вона різко контрастувала з
оцінкоя Ф. Колесси. Ця розбіжність оцінок можна зрозуміти, знаячи позиція обох корифеїв музичної
культури щодо засад її подальшого розвитку в ХХ ст. В той час ѐк Ф. Колесса, слідуячи принципам
М. Лисенка, бачив це майбуттѐ в опорі на фольклорі, С. Лядкевич боровсѐ за утвердженнѐ
професіоналізму, стоѐчи на проювропейських позиціѐх.
Багата духовна композиторська спадщина Мирона Федоріва із США (дві Служби Божих (1984 р.),
Юрусалимська утренѐ (1971 р), Воскресна утренѐ (1967 р.), Велика Вечірнѐ з Литіюя (церковна ораторіѐ)
(1986 р.) та Збірник співів Закарпатської Церкви (1982 р.) написана за народними мотивами. За основу
він брав «самолівку» («юрусалимку», «дѐківку»), обмежену виразовими можливостѐми і художньо
доволі просту, видозміняячи і потрактувавши її у значно ширшому художньому контексті. «М. Федорів
всім своїм юством та натхненноя працея виражаю юдність з етноспільнотоя пращурів. Його творча
діѐльність – це приклад неухильного наслідуваннѐ традицій національної культури, де релігійні фактори
виконуять одну з головних функцій» [18, с.54].
акщо М. Федорів звертаютьсѐ лише до західноукраїнської церковної обрѐдовості, то Андрій Гнатишин
використовую широке коло розспівів і наспівів: київські, галицькі, закарпатські, самолівкові. Він вважав
київський розспів основним чистим джерелом вітчизнѐної культової музики, з ѐкого витікаять усі інші
регіональні моделі *17, 219+. П’ѐтдесѐтилітнѐ працѐ композитора увінчалась написаннѐм більше десѐтка
літургійних циклів, аранжуваннѐм окремих видів церковного богослужіннѐ, серед ѐких – Утренѐ, Вечірнѐ,
Вінчаннѐ, Панахида, Молебень. Працяячи регентом хору церкви св. Варвари у Відні, А. Гнатишин у
більшості своїх церковних композицій впроваджував традиції галицького богослужіннѐ *5+.
Музикознавчий аналіз С. Павлишин Служби Божої длѐ баса і мішаного хору a cappella та Панахиди gmoll длѐ бас-баритона і мішаного хору a cappella Ігоря Соневицького *16+ дозволив Т. Прокопович зробити
припущеннѐ, що «дані зразки богослужіннѐ базовані на лисенківській стилістиці, ѐка виѐвлѐютьсѐ в
романтичному, зокрема, прочитанні релігійного тексту» [18, с.69-70+. Співучість, першоплановість мелодики
у всіх духовних творах І. Соневицького випливаю з традицій української церковної музики, а «своюрідність
полѐгаю в черпанні з народних джерел: в карпатській і думній ладовості та підголосковості «Служби Божої»,
в українських пісенних рисах та традиціѐх церковної хорової музики «Панахиди» [16, с.34+. Виконаннѐ
провідними хоровими колективами України і запис на СD цих творів композитора *27+ свідчить про їх
співзвучність настроѐм і уподобаннѐм сучасних співаків і слухачів.
Значноя за обсѐгом (84 Літургії на десѐть типів різних хорів, Тріодь, Минеѐ, Похорон та інші
твори), маловиданоя і малодослідженоя ю духовна спадщина композитора, свѐщеника Зенона
Злочовського (США), ѐка складаю 40 томів музичних творів*. Нещодавно в Україні з’ѐвилосѐ перше
виданнѐ його творів *14+, в ѐкому автор підкресляю їх приналежність до української церковної музики.
ак відзначаять дослідники: «Загалом творчість Злочовського у своїх основних засадах цілком органічно
вписуютьсѐ в контекст ранньо-класичного українського мистецтва» [6, с.8].
Отже, длѐ всіх композиторів консервуячого напрѐмку спільноя рисоя було прагненнѐ ѐкнайточніше
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зберегти канон церковного богослужіннѐ, традиції церковної музики, універсалізувати усталені її форми.
На відміну від них, композитори синтезуячого напрѐму переважно апробуять у своїй творчості
сучасні художні течії, гармонійно поюднуять вікову національну традиція з новими прийомами техніки
композиції. Мистецька діѐльність особистості оріюнтуютьсѐ на дві культурні площини – національну
традиція та реальне оточеннѐ.
Кожна із частин «Служби Божої» (1988 р.) Зеновія Лавришина *11+, що проживаю в Канаді, ѐвлѐю
собоя «самостійну авторську обробку ритуальних текстів, іляструячи різноманітні стильові манери, що
склались у христиѐнській культовій практиці в Україні протѐгом тривалого історичного часу. Сумлінно
вивчивши традиції вітчизнѐного церковного співу, композитор прагне використати його самобутні джерела
длѐ втіленнѐ своюї оригінальної художньої ідеї. Тому, хоча і написана літургіѐ ѐк варіант греко-католицької
служби, все ж таки ѐвлѐю скоріше симбіоз різних церковних традицій, ѐкі побутували та побутуять в Україні»
[18, с.105]. «Вільна інтерпретаціѐ церковних правил, – на думку Т. Прокопович, – вказую на те, що длѐ
композитора важливо збагнути Дух, Ідея, а не букву літургійного циклу. Тому в процесі твореннѐ митець не
консервую даний традиційний канонічний жанр, а ѐкісно «реконструяю» його, індивідуально переосмисляю
первісний імпульс. «Служба Божа» З. Лавришина представлѐю своюрідний приклад паралітургійного
хорового концерту ХХ століттѐ» [18, с.113+. З. Лавришин звертаютьсѐ і до жанру духовного концерту XVIII
століттѐ. Концерт ІХ «Сей день» Д. Бортнѐнського в його обробці «зазнаю відчутного переосмисленнѐ та,
фактично, докорінної реформації специфіки хорового концерту. З. Лавришин, шукаячи способу оновленнѐ
старовинного жанру вітчизнѐної духовної музики, вирішую у своїй обробці акцентувати увагу саме на
концертний, тобто світський характер творів релігійного змісту» [18, с.117+. Вихований на кращих традиціѐх
західноювропейських культових жанрів, у ѐких досѐгаютьсѐ юдність хорового та інструментального начала,
З. Лавришин пішов на своюрідний експеримент із вітчизнѐноя традиціюя. «Цей своюрідний компроміс між
національними і світовими канонами релігійної музики, – ѐк стверджую Т. Прокопович, – допоможе
слухачам дістати естетичне задоволеннѐ, підсилене попередніми слуховими уѐвленнѐми, але в ѐкісно
новому, українському образі» [18, с.119].
Зиновій Лисько із США також належать до композиторів синтезуячого напрѐму. Духовний жанр
представлений у його творчості циклом «Тропарі воскресні» длѐ чоловічого хору a capella. Самі мелодії
недільних тропарів, побудовані на системі осьмоглассѐ, «спираятьсѐ головним чином на Гласопіснець
Із. Дольницького» 2, с.201 . Отже, З. Лисько у написанні свого твору керувавсѐ принципами грекокатолицького церковного обрѐду, що скристалізувалисѐ в Галичині. Порѐд з тим, композитор
«впроваджую в літургійну музику новий елемент, що відповідаю вимогам академічної музичної лексики.
Відтак композитор-емігрант модифікую усталені шаблони стихійного народно-церковного співу,
перетворяячи його у професійно-церковний» [18, с.114]. «Опрацяваннѐ мелодій тропарів від першого
до восьмого гласу організовую форму твору З. Лиська у восьмичастинну сяїту, в ѐкій дотримуютьсѐ
принципи циклічної юдності» [18, с.115].
Своюрідним і незвичним длѐ існуячих форм богослужіннѐ на різдвѐні свѐта ю твір «Молитва за
полонених, страждущих і угнетених» Антіна Рудницького із США на слова Яріѐ Клена. Обидва автори
«вкладаять глибокий символічно-філософський зміст у «Молитву», що повинна «воскресити» духовний
образ України в родині емігранта в час свѐтвечірні, допомогти відчути юдність українських переселенців
із рідним краюм» [18, с.120].
Музичні жанри культової традиції прабатьківщини отримуять досить опосередковане
трактуваннѐ у творах композиторів трансформуячого напрѐму. Звертаячись до релігійної образності,
вони «не конкретизуять її у повторенні канонічних форм христиѐнської церковної музики вітчизнѐної
культури. Ідеѐ віри, лядини, Бога розкриваютьсѐ крізь призму найрізноманітніших релігійних догматів,
відтак знаходить абсолятно непередбачене трактуваннѐ» [18, с.145].
Творчість французького композитора українського походженнѐ Мар’яна Кузана наповнена
винѐтковим розмаїттѐм використаннѐ теологічних теорій у музичних творах, а також багатоманітністя їх
втіленнѐ. У хоровому циклі «Псалми Давидові» (1986 р.) композитор звертаютьсѐ до музичного прочитаннѐ
релігійних віршів Т. Шевченка, що «випливаять з біблійної інспірації, ю парафразоя христиѐнських мотивів із
Свѐтого Письма. Слідом за поетом Кузан піднімаю у хорових мініатярах питаннѐ істинної віри, духовної
природи особистості, розв’ѐзуячи їх у національному клячі. Отже, проблеми релігійності переплітаятьсѐ з
патріотичними почуттѐми, виѐвлѐячи зміст і характер української вдачі» [18, с.148+. Дослідницѐ творчості
композитора С. Павлишин вважаю, що «він знайшов у поезії Шевченка вихід власної національної
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екзистенції» *15+. Характеризуячи цикл *15, с.59 – 64+, музикознавець наголошую, що Псалом № 149 «маю
риси давнього церковного співу… акщо спочатку безпівтоновість ціюї мелодії нагадую навіть григоріанський
хорал, то чим далі до кінцѐ цього періоду, тим ѐсніші тут українські риси» [15, с.63+. Н. Короляк стверджую,
що за своїм інтонаційним походженнѐм мелодика цього хору «наближаютьсѐ до традиційних христиѐнських
культових наспівів – з переважаннѐм діатонічних терцевих і квартових поспівок в обсѐзі октави,
підкресленнѐм тонічної основи, метричноя свободоя, підпорѐдкованоя ритміці тексту» [10, с.146].
О. Козаренко також виділѐю етнохарактерні особливості циклу *8, с.128+, ѐкі разом з епічним баченнѐ
цілісності, певними рисами музичної мови М. Кузана складаять неповторну палітру сучасної інтерпретації
духовного досвіду українців.
Думка музикознавців про те, що «проблема суміщеннѐ різночасових і різнонаціональних
параметрів вирішуютьсѐ у творчості митців-емігрантів трансформуячого напрѐму в існуванні неостилів –
неоромантизму, неофольклоризму, неокласицизму, з доволі вільним вкляченнѐм у художні концепції
образів і принципів національної традиції, ѐка, в своя чергу, постаю у фольклорних та церковних
джерелах. А вічне гносеологічне питаннѐ – «хто ѐ?» осмисляютьсѐ в площині «Духу нації» та маю
ідеалістичне або раціонально-екзистенціальне забарвленнѐ» [18, с.165+, маю безпосередню відношеннѐ
про творчості М. Кузана.
Таким чином, творча спадщина українських композиторів зарубіжжѐ у ХХ столітті, незважаячи на
те, що розвиваласѐ різними напрѐмками (консервуячий, синтезуячий, трансформуячий) та
представлена багатством жанрів (циклічні форми церковного обрѐду – Літургіѐ, Панахида, Вечірнѐ,
Заутренѐ, Вінчаннѐ, Молебень; паралітургійні твори; фольклоризована духовна спадщина), була
спрѐмована на національну самореалізація. Всі композитори намагалисѐ зберегти культову традиція
на чужині, наповнити репертуар церковних хорів зарубіжжѐ, забезпечити неперервність процесу
твореннѐ української духовної музики. Продукуваннѐ композиторами зарубіжжѐ духовної музики, ѐка
ґрунтуваласѐ на принципах збереженнѐ національних традицій, тобто усвідомленні ними своюї
приналежності до українського етносу, слугувало чинником збереженнѐ етнічної ідентичності ѐк їх
особисто, так і тих, хто виконував та слухав її. Релігійність та етнічність, ѐкі тісно поюднані й
взаюмопереплетені в буттювому просторі українського народу, знайшли ѐскравий виѐв у духовній
музичній культурі діаспори.
__________________
* Рукописи автора повернулисѐ з Америки в Україну, систематизовані і знаходѐтьсѐ у Львові в архіві
Інституту літургійних наук Українського Католицького Університету *14+.
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UKRAINIAN WEST DIASPORA’S SPIRITUAL MUSIC AS BASIC ELEMENT OF ETHNIC
IDENTIFICATION PRESERVATION
The article includes development of west Diaspora’s spiritual music as basic element of preservation of
ethnic identification in narrow interrelation of religion and spiritual cultures of Ukraine. Creative activity of
composers is analyzed in a context of preserving, synthesizing and transforming lines.
Key words: spiritual music, West Diaspora, ethnic identify, creative activity, composer

Zdan KOLOMYJEC
Priest, Sydney, Australia

THE PAST – THE PRESENT – THE FUTURE
From the late 1940's, in the migrant holding centres, Ukrainians began to channel all their energies into
setting up the various community organizations, which would act as the carriers of culture for the ensuing
generations. Soon Ukrainian language schools, folk dancing groups, choirs and church committees sprang up
and began to tackle the enormous task of maintaining and promoting the Ukrainian culture on Australian soil.
Fortunately, there were people with appropriate qualifications, skills and backgrounds necessary to bring to
fruition their dreams of preserving the culture of their homeland on the shores of a foreign land. They did this
with great zeal and determination as keeping in touch with all things Ukrainian kept the memory of their
homeland alive. Many still entertained the idea of returning home in the near future. In their minds
everything was still fresh; the struggle, the suffering, national ideology, the closeness to the land, the
revolutionary writings of Shevchenko and Franko, the legends of the heroic Cossacks and the sacrifices of
their countrymen and women of recent years. In fact, having survived the horrors of war and losing
everything which was sacred, they had found themselves in a strange and hostile land, which was to become
their home for many years to come. A great number of Ukrainians accepted Australia as their new homeland,
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the place where they would live out their days. However, there were those who firmly believed that Australia
was just a temporary stopover, before returning to a free Ukraine. From the humble beginnings of the
barracks of the camps the Ukrainians spread their operations to the major centres throughout Australia.
Having completed the fifth decade of their settlement in Australia, great changes have taken amidst
the Ukrainian community, which has grown and prospered. Many of the first Ukrainian settlers have departed
from this world. Many of their children and grandchildren have assimilated into the broader Australian
society, while others remained in touch with the Ukrainian community. A relatively small number have gone
on to take up community leadership roles. Numerous community organizations -social, political, cultural,
religious, educational, youth, financial and the like – are operating throughout the country wherever larger
groups of Ukrainians have settled. The Ukrainian community appears to be very well organized and to have a
substantial membership. However, each year sees a significant decline in numbers and interest.
When one recalls the early years of rapid development and mass involvement, one tries to identify the
driving force, which led to all the achievements. Obviously, there will be a variety of reasons given. However,
the main factor that comes to my mind is the «great dream» of an independent Ukraine. This «great dream», I
believe, took complete control of the social and emotional development of anyone directly involved in the
«Ukrainianization» process.
Today, Ukraine is independent. The «great dream» had been realised. The Ukrainian community is on a
firm and solid foundation. There are two Ukrainian weekly newspapers that reach a large number of
Ukrainian homes, as well as regular Ukrainian language radio and television programs. There are Ukrainian
Saturday schools and youth associations, which aid in the cultural and social development of AustralianUkrainian children and youth. Ukrainian may be studied at secondary and tertiary levels. Each major
settlement has its community association and hall, the «Hromada» and «Narodnyj Dim». There are many
beautiful churches and convents, and priests and religious to cater for the spiritual needs of the community.
The Ukrainian language and culture are alive and embraced by the younger generations. Small numbers of
Australian-Ukrainians retire in Ukraine, while others go there to study or work. A large proportion of
Australian-Ukrainians of all ages visit Ukraine each year for conferences, business or to simply visit the land of
their «birth». Ukraine has its diplomatic representation in Australia. The Pope has visited Ukraine and
addressed the people in Ukrainian. I was ordained to the holy priesthood in Ukraine. All this at one stage
appeared to be an unattainable dream and today it is a reality. The question now arises: «Which direction
does the Ukrainian community take now, that the dream had been realised?» At least this is the question that
I ask myself. The answers I believe He in the attitudes and values, which the second and third generations
hold in relation to their heritage and their community in general.
At this stage of Ukrainian settlement in Australia I feel it is appropriate and necessary to explore the
attitudes and values of second and third generation Australian-Ukrainians and the influence of these variables
on their relationship with the organised Ukrainian community and their Ukrainian heritage Malecky (1985)
defines first generation immigrants, as those born in 1939 or earlier, and second generation, being the children
of the first generation who were born in Australia, or arrived in Australia aged less than ten years [1], and
children of the second generation as third generation. These definitions will be used when comparing the
generations to illuminate the changes that are occurring within the community. If my assumptions were to be
correct, then one would expect the Ukrainian community life to plateau out and die after attaining the «great
dream», as the purpose for its existence would no longer be there. With Ukraine subjugated by the «tyrannical
Moscow» there existed a cause for all Ukrainians to strive for its freedom. This tended to cement the
community, even its younger members (be it a small minority), in a common cause. Regardless of the size of the
community, which is relatively small compared to the other ethnic groups, its voice and actions could be heard
and seen all over the country. There was something heroic, something romantic, and something magnetic,
which drew the community to rally and identify with the «Ukrainian Cause». When Ukraine finally achieved its
independence in 1991 there was great excitement and celebrations all over the «Ukrainian World». There was a
rush to travel to Ukraine, sponsor cultural groups to tour Australia, invite politicians to address Ukrainian
communities, and a host of other activities promoting contacts with Ukraine. When the «party» was over and
the «novelty» had worn off, and the community returned to reality, cracks began to appear in its solid
foundations. Suddenly, it became evident that with the realization of the «great dream» the «heart and soul» of
the community were beginning to weaken rapidly. Questions about the future perspectives of the Ukrainian
community occupied the forefront of numerous state and national conferences. An all out effort was being
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made to seal the cracks and salvage as much as possible of the achievements of the community. Renewed and
stronger emphasis was placed on the transmission of the Ukrainian culture to the coming generations of
Australian-Ukrainians, to make them aware of their heritage and to identify with it with pride.
With the changes that have taken place in Ukraine, there seems to exist an atmosphere of uncertainty
as to the need of an organised Ukrainian community in Australia. When dealing with third generation
Ukrainians it is not too uncommon to hear such comments: «Ukraine is free so why waste time, energy and
money in trying to build a Ukraine in Australia? Anyone who wants to learn Ukrainian can go to Ukraine.» This
appears to be the prevailing attitude among the third generation and a significant number of the second
generation. At least my observations indicate this. On the other hand there exists a small group of 40 year
olds and over, who tend to adhere to what they had been brought up with in the home and the community
environment. They are totally committed to the maintenance and transmission of Ukrainian culture.
This is the 21st Century, and we are facing more demanding problems from
our community. We no longer have «Ukraine» to free! It is free-maybe not
to the way we like or to the way that our parents and grandparents foresaw
it. But at the end of the day, we are here and if we are to survive as a
community and be able to assist our brethren in the homeland...then we
need to act and work and cooperate as would any organization to which
you provide your professional skills [2].
Among the third generation who had completed tertiary studies and have entered professions, it is
clearly evident mat the majority do not have Ukrainian issues at heart. They are not particularly interested in
the «politics of the past», or for that matter, the «politics of the present». However, this does not mean they
have completely cast aside their cultural roots. They are selective as to which aspects of the Ukrainian culture
they wish to retain. For example Ukrainian dances, arts and crafts, and wedding, Easter and Christmas
traditions appear to have the greatest appeal. Language usage and learning, church attendances, membership
of organizations or study groups appear to have less appeal In his study of 882 (309 second generation)
Ukrainians in Canberra and Queanbeyan, Malecky (1985) Found that only half of the second generation
retained an ability to communicate in Ukrainian and 19% did not know Ukrainian at all, 47% of the second
generation did not go to Ukrainian churches at all, and a further 30% seldom attended, and 78% of the second
generation did not belong to any Ukrainian organization [3]. Further he explains that culturally mixed
marriages add to the problem of ethnic identity maintenance, with 86% being mixed as compared to the first
generation where in 81% both partners were Ukrainian. Taking Malecky's findings into account, the
community faces a very bleak future, as the situation appears to be similar or even worse in the other
Ukrainian settlements in Australia.
By turning back a few pages of Ukrainian community history we may be able to discover some reasons,
which led to such a state of affairs in the Ukrainian community. One such event springs to mind in the Sydney
community, where an attempt was made to actively involve the younger generations in Ukrainian community
life. It might help community leaders understand, that at times they may become their own worst enemies. In
short, in 1970, having the future growth of the community at heart, the Rt. Rev. Ivan Shewciw [4], of the
Ukrainian Catholic Church in Sydney, founded a parish based youth group, Ukrainian Catholic Youth (UCY). He
realised that there was an urgent need to attract and encourage Ukrainian youth to participate in the life of
the community, if the Church and the numerous community organisations were to have any future in
Australia. The main aim of the new organisation was to foster traditional Christian, national and social values
among the younger generations. Although, it was a Catholic parish organization, all Ukrainian youth
regardless of their religious or other organisational affiliations were encouraged and welcomed to take part in
its activities. In this way, it was hoped they would grow up in a Ukrainian environment, be aware of their
cultural and ethnic heritage, and in time succeed their parents in leading the community. However, this was
not to be so as he encountered strong opposition from a large number of community leaders, presumably on
religious grounds, as well as the two existing Ukrainian youth associations, «Plast» and «SUM» [5], which
perceived the new organization as a threat to their existence. After a short life, UCY ceased its activities.
Consequently, the Ukrainian youth who were nowhere to be seen in the Ukrainian community until the birth
of UCY, again vanished into obscurity.
In 1972 Rev Ivan Shewciw, in presenting statistics of marriages in the Melbourne and Sydney parishes,
deplores them as a sad indictment on the community and its future. In Melbourne, from the 82 marriages
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50% were endogamous, whereas, in Sydney the figure was not quite 30% of the 23 marriages. Further, he
stresses the urgency and necessity of ensuring that all the Ukrainian youth are made aware of their Ukrainian
heritage, otherwise the community will suffer. He urges the community leadership to take concrete action
towards achieving this goal.
...unless, we as a community take immediate concrete action in this matter,
then tomorrow may be too late. PROPOSAL: Create an EDUCATIONAL
COUNCIL composed of representatives of the Churches, the Ukrainian
Council of NSW, youth and student organizations; formulate a program and
collaboratively act in accordance with its guidelines to achieve the goal of
retaining all the Ukrainian youth in Sydney within the Ukrainian community.
Time is of the essence. Time escapes and does not return [6]. (My
translation Z.K.)
The above is an echo of the past. Thirty years have elapsed and no collaborative action had been taken
towards achieving that goal. No progress has been made in this area. Occasionally, these sentiments are
reiterated at community conferences, but falling on deaf ears or just put into the «too hard basket».
Today, the community leadership is asking themselves many questions as the community structures
are slowly crumbling under their feet. Some believe that it is far too late to resurrect the glories of the past, or
even salvage much of what has been established, as the damage inflicted by the «closed shop» syndrome of
past leaderships is too ingrained within the community. Others are more optimistic and are initiating steps,
which will effect change in community attitudes and infrastructure to create a more cohesive and relevant
community milieu.
In the course of this work it is hoped that the relationship between second and third generation
Ukrainians and the Ukrainian community, and Ukrainian issues generally wilt be clarified. Some of the I
broader questions addressed are:
1. Do the younger generations have a genuine interest to follow in their parents' footsteps?
2. How important is the Ukrainian heritage to them?
3. What aspects of Ukrainian culture are most important to them?
4. Is the Church an influencing factor in linking them with their heritage?
5. What pressures do they experience as members of the Ukrainian community?
6. Have current events in Ukraine affected their attitudes?
7. How they perceive the future of organised community life in Australia?
The need for this work arose as a result of personal involvement in community and church affairs for
over forty years, during which I had the opportunity of working closely with many first generation activists, as
well as people from my own generation and younger. Constant interaction with them led me to believe that
to plan for future directions of the community there exists a vital need to explore the cultural values of the
membership; to review community attitudes and approaches of the past; to illuminate the present scenario
and introduce change where necessary to ensure its survival in the future.
Some attention will also focus on religious aspects of community life and the role of the Ukrainian
churches in their contribution to the process of cultural maintenance. Although the work endeavours to
encompass the whole community, regardless of religious, social, economic, political or educational
backgrounds, I feel it important to mention that the majority of my informants are from the Ukrainian
Catholic background, solely for the fact that Ukrainian Catholics tended to dominate most of the organizations
that I had been associated with.
With tables A-3 and B-3 I have attempted to summarise the characteristics of the Ukrainian community
from the time of arrival to the present day. Again, these are my personal assessments and may be flawed. To
help the reader interpret them, some brief comments are presented below.
In the 1950's and 1960's most of the Ukrainian migrants who possessed tertiary education found
themselves in menial jobs, as their qualifications were not recognised in Australia. However, they still
continued to associate with their «equals» and soon formed a separate class, the intelligentsia [7], within the
community. Although, a minority within the community, they were generally respected by the uneducated
«prostoludia» [8] majority, who had no leadership aspirations. Thus, taking on leadership roles presented no
obstacles, as in fact they initiated the creation of the various organisations, ft was not uncommon to see a
titled person (Pan Doctor, Pan Professor, Pan Magister or Pan Engineer) leading a community organization.
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They utilised their knowledge and skills to appeal to the patriotic sentiments of the Ukrainian people and
organise them into strong cohesive community groups. It was clear that the community was divided into two
classes, the «intelligentsia»(the leaders) and the «working class»(the followers) and rarely did they mix
socially. Certainly, the children of the intelligentsia were discouraged to fraternise with the children of the
«workers». This class distinction was accepted and there was little resistance from the workers who without
question accepted their status and carried out the directives of their leadership. To this behaviour, much of
the success of the community may be credited, as the «intelligentsia» was able to transmit much of their
cultural and political knowledge to the young uneducated Ukrainian families and help their children to acquire
Ukrainian language skills and instil in them the awareness of their cultural, religious and ethnic heritage, as
well as encourage them to aspire to higher education and leadership of the community.
By the 1980's and 1990's the class division disappeared as many of the working class succeeded
materially, their children achieved tertiary education and entered the various professions. They began to shed
that feeling of inferiority having done better for themselves than most of the intelligentsia. Many of them,
with a newfound confidence, took on community leadership roles and were accepted. Soon they began to
replace the intelligentsia who were ageing and retiring from community involvement. Their children formed
their own social groups regardless of family backgrounds.
The new educated generation made an earnest effort at community leadership and were generally
supported by the bulk of the community. The general belief was that they are educated and thus are better
qualified to lead. They were given the same respect as their «intelligentsia» predecessors. However, not many
succeeded as they lacked the necessary language skills, dedication, understanding of the community needs in
general, or the strong patriotic ideals of their predecessors. They were not prepared to financially support the
institutions founded by their parents. They were more Australian in their thinking than Ukrainian, and this in
turn led to constant conflicts with the older generation, which continued to be all Ukrainian in every way.
The question of language use was constantly debated, and continues to be a contentious issue with the
elders of the community, fearing that once English creeps into community organizations it will signal the end
of the Ukrainian community in Australia. This issue has been further exacerbated with the arrival of new
emigrants from Ukraine who lack functional English language skills. Only a small number choose to participate
in Ukrainian community life and their presence appears to cause some unrest, as some perceive them as
being less patriotic than their Australian counterparts. Also, communication between the new arrivals and the
old settlers and their children have become difficult due to the divergent cultural, social and political values
and attitudes of the «old» and «new» settlers.
The Churches too, are experiencing difficulties due to the language factor. The boost in clergy numbers
has ensured the parishes with sufficient personnel to provide services for many years to come. However, this
has created and extra burden on the parishes as these clergy are young married men with young families,
who need to be provided with a reasonable income for their livelihood. This is particularly difficult in times,
when contributions are declining with the passing away of the original migrants and the younger generations
are not as generous, nor as dedicated to their faith, as their parents. Secondly, these new clergy possess little
or no English language to minister effectively amongst their parishioners whose language of communication is
gradually becoming English. The communication problem is a serious one and it will take some time before it
is overcome. Despite this drawback, these clergy are a great asset to the church community, as they bring
with them many of the liturgical practices, which have been neglected over the years. Thus, with the «new»
and «old» clergy the Church is making some headway in bringing back the younger generations, by helping
them to learn and appreciate the Ukrainian Church rite and traditions through experience and the use of
modern educational approaches. However, this progress is severely hampered by some of the elderly
parishioners who believe that the use of English is «denationalising» the Church and constantly criticise any
church workers who use English.
Despite some of the difficulties mentioned, the arrival of clergy and other skilled people from Ukraine
has had a positive effect on the community. It has helped the «old» settler realise that Ukraine did not freeze
in time after «we» left it. The new Ukrainian immigrants present themselves, as educated, progressive,
capable and ambitious, and a lifeline to an ailing community. Their expertise and contributions were
particularly welcome in all facets of church activity, the performing arts, language teaching in Saturday
schools, and in areas of language usage generally. Their presence caused many Australian-Ukrainians to reevaluate their personal concept of Ukraine, renew their interest in today's Ukraine and their relationship with
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its people. Although the community is benefiting from their contribution, it is felt that many more migrants
are needed to boost the size of the community, give it new life, place it on a solid foundation and guide it into
the future. Perhaps the time has come to enter the past into history books, forget the squabbles of yesterday,
concentrate on the realities of today to build a cohesive community, and look to a bright tomorrow.
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о. Петро І. КУШКА чсвв
Греко-католицька парафія отців василіан, м.Варшава, Польща

ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА У ПІСЛЯВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ
1. Історичний нарис.
Греко-католицька Церква у післѐвоюнній Польщі розвинулась із тіюї частини Перемиської юпархії,
ѐка післѐ 1945 року залишиласѐ по той бік радѐнсько-польського кордону та вилученої з неї у 1934 році
Апостольської адміністрації Лемківщини. У 1945 році на цій території перебували два юпископи,
приблизно 430 свѐщеників. Післѐ того ѐк у березні 1946 року в Радѐнському Соязі було ліквідовано
Греко-католицьку церкву, репресії проти неї почалисѐ також у Польщі. У червні 1946 року польські
органи безпеки арештували перемиського юпископа Йосафата Коциловського та його помічника
юпископа Григоріѐ Лакоту. Їх, разом із дванадцѐтьма свѐщениками, депортували до СРСР, де вони й
загинули мученицькоя смертя. У 1945-1946 рр. з Польщі в радѐнську Україну переселено понад 480
тисѐч українців [1], а разом із ними приблизно 300 греко-католицьких свѐщеників. Упродовж 1939-1946
рр. загинули щонайменше 40 свѐщеників [2]. Таким чином, церква в Польщі залишиласѐ без іюрархів, з
невеликоя кількістя свѐщеників, ѐких органи безпеки і надалі не залишали в спокої.
Повне знищеннѐ структур Греко-католицької Церкви в Польщі довершила акціѐ «Вісла» [3],
наслідком ѐкої було насильне вивезеннѐ з корінних земель і переселеннѐ на північно-західні території
Польщі приблизно 150 тисѐч українців, ѐкі на той час залишалисѐ в Польщі [4]. Депортації підлѐгало
також українське духовенство: 62 греко-католицьких свѐщеників вивезено на північно-західні землі, 22
ув’ѐзнено в концтаборі авожно. Щонайменше трою уникнули переселеннѐ, інші виїхали з Польщі,
загинули під час військових акцій, перейшли на римо-католицький обрѐд або покинули свѐщеничий
сан. Подібна долѐ спіткала також частину духовенства православної Церкви [5]. Таким чином Грекокатолицька перемиська Юпархіѐ та Апостольська адміністраціѐ Лемківщини практично перестали
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існувати. Греко-католицьким свѐщеникам, ѐкі залишилисѐ, заборонили служити будь-ѐкі богослужіннѐ в
рідному обрѐді. Такий стан тривав майже 10 років, до осені 1956 року.
Вірні безперервно поновлявали стараннѐ про дозвіл на проведеннѐ греко-католицьких
богослужінь, ѐкі могли б відправлѐти ті свѐщеники, котрі були виселені й перебували на території нових
поселень. Влада негативно ставилась до таких заходів.
Проте траплѐлисѐ винѐтки. Отець Мирослав Ріпецький, виселений до маленького села Хшаново
неподалік Елку на Мазурах, в хаті, наданій йому длѐ проживаннѐ, влаштував скромну каплиця й 2
липнѐ 1947 року відслужив у ній першу Службу Божу. Хшаново скоро виросло до рангу релігійного
центру греко-католиків, до ѐкого на богослужіннѐ, особливо на більші свѐта, вірні приїздили не лише з
Ольштинського воюводства, але й з віддалених на 500-600 км околиць Кошаліна чи Щеціна. Тут ляди
сповідалисѐ, причащалисѐ, хрестили своїх дітей, вінчалисѐ. Бувало, що на Великодні чи на інші великі
свѐта до о. Ріпецького приїжджало до п’ѐти тисѐч вірних, щоб тут посповідатись, обновитисѐ духовно,
послухати рідного слова, зміцнити свої сподіваннѐ на краще майбутню, набратисѐ духовної снаги до
подальших щоденних змагань [6].
Крім того, отець Ріпецький займавсѐ культурно-просвітницькоя діѐльністя, позичаячи лядѐм книжки із
бібліотеки, ѐку привіз із рідних земель. Це була україномовна література, причому не лише духовного змісту,
часто – на історичні теми. Він і сам писав книги історичного змісту, а також про українську культуру *7+.
Душпастирський осередок у Хшанові ѐк юдиний перетривав найскрутніший час першого
десѐтиліттѐ післѐ депортації (1947-1957) та існую дотепер. Історики здогадуятьсѐ, що служба безпеки
толерувала діѐльність отцѐ Ріпецького, бо через нього могла стежити за ходом подій у нашій Церкві, за
настроѐми поміж духовенством, оскільки вона мала необмежені можливості підслухуваннѐ розмов і
контроля активного листуваннѐ отцѐ з різними особами в країні й за кордоном [8].
У 1956 році відбулисѐ деѐкі політичні зміни в Польщі та СРСР. Греко-католицьке духовенство під
проводом о. В. Гриника, о. М. Ріпецького та інших поновило стараннѐ про відновленнѐ Грекокатолицької Церкви. Таким чином, за підтримки частини римо-католицької іюрархії з Примасом
С. Вишинським, польська влада, хоч не погодилась на відновленнѐ Церкви ѐк такої, бодай часткових її
структур, то все ж таки погодилась на закладаннѐ душпастирських осередків серед переселенців, не
дозволѐячи творити їх на корінних землѐх Надсѐннѐ і Лемківщини. Тож уже у 1957 році створено 17
душпастирських станиць, в 1958 – 15, упродовж наступних років – інші (дещо менше). З часом, долаячи
великі труднощі, греко-католицькі душпастирства відновили своя діѐльність і на південно-східних
землѐх [9]. У 1988 році, напередодні розпаду комуністичної системи, Греко-католицька Церква в Польщі
нараховувала вже 84 душпастирські осередки та 61 свѐщеника [10]. Перші післѐвоюнні свѐщеники
навчалисѐ в римо-католицьких семінаріѐх за місцем свого проживаннѐ, а від 1964 року в Лябліні, де з
1970 року почавсѐ процес відокремляваннѐ греко-католицької духовної семінарії в рамках римокатолицької [11]. Зараз цѐ семінаріѐ маю своя окрему каплиця, обладнану длѐ потреб нашого обрѐду,
свого настоѐтелѐ та духівників. Василіанські семінаристи з кінцѐ 60-тих років маять можливість слухати
лекції у варшавській духовній семінарії.
Однак щойно післѐ зміни системи влади, згідно з законом від 17 травнѐ 1989 року «Про відношеннѐ
держави до католицької Церкви» *12+, Греко-католицька Церква була офіційно визнана і отримала повний
яридичний статус. У вересні 1989 року відбулась юпископська хіротоніѐ о. Митрата Івана Мартинѐка на
першого післѐ війни греко-католицького юпископа в Польщі, у 1991 році відновлено Греко-католицьку
Перемиську юпархія, а 1996 року завершено структури ціюї Церкви піднесеннѐм Перемиської юпархії до рівнѐ
Архіюпархії Перемисько-Варшавської, утвореннѐм Юпархії Вроцлавсько-Гданської та об’юднаннѐм їх у
Митрополія Греко-католицької Церкви в Польщі *13+. За даними з шематизмів обидвох юпархій, на кінець
2006 року Митрополіѐ нараховувала 125 парафій, розділених на 10 деканатів, у ѐких працявало 79
свѐщеників (у тому числі 14 василіан, 1 студит, 1 августіанин, 1 сальваторіанин) [14].
Крім них, у Митрополії працяять сестри трьох жіночих чернечих згуртувань: василіанки,
служебниці НДМ та йосифітки. Усі вони в 1947 році також були позбавлені своїх монастирів і установ і
мусили з нулѐ відбудовувати свої структури, шукати праці, ѐка давала б утриманнѐ, шукати нових місць
длѐ проживаннѐ. Монахині вистоѐли найважчий час першого десѐтиліттѐ, надаячи вже тоді допомогу
свѐщеникам, а коли поѐвиласѐ можливість, негайно вклячилисѐ в душпастирське служіннѐ ѐк
катехитки, піклуячись про хворих і немічних, шиячи церковні ризи [15].
За даними шематизмів обидвох юпархій, у 2006 році стан чернечих згуртувань у Польщі був такий:
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації
1.
2.
3.

Сестри Чину Свѐтого Василіѐ Великого – 6 домів, 18 сестер, осідок Протоігумені у Варшаві;
Сестри Служебниці Непорочної Діви Марії – 11 домів, 58 сестер, осідок Провінційної настоѐтельки
у Варшаві
Сестри Св. Йосифа Обручника Пречистої Діви Марії – 3 доми, 10 сестер, осідок Провінційної
настоѐтельки в Банѐх Мазурських [16].

2. Значення Церкви для української діаспори в Польщі.
Основне завданнѐ Церкви в кожному часі і в кожних умовах – нести лядѐм Добру Новину про
спасіннѐ, навчати правд віри та Божих законів, провадити лядей до Бога через свѐті тайни, а в такий
спосіб виховувати лядей до духовного життѐ, до відповідальності перед Богом і перед лядьми за свої
слова й діла, формувати лядське сумліннѐ в дусі правди та лябові. У суспільному вимірі не можна
переоцінити значеннѐ Церкви длѐ будуваннѐ доброї, тривалої родини, ѐка ю підвалиноя кожного
суспільства та кожної громади – в Україні, у діаспорі чи на еміграції.
Попри ці головні релігійні та духовні завданнѐ, Церква відіграю особливу роль серед еміграційних
та діаспорних громад ѐк чинник, ѐкий значноя міроя об’юдную їх і підтримую. Таке завданнѐ виконую
також Греко-католицька Церква в Польщі.
Першим об’юднуячим чинником була рідна мова богослужінь, пісень, молитов, проповідей та
взаюмного спілкуваннѐ між собоя. Це давало почуттѐ окремішності, але також підкріплявало почуттѐ
гідності, повноцінності.
Дуже велике значеннѐ мало також те, що ляди могли сповідатисѐ перед рідним свѐщеником,
ѐкий один міг справді розуміти всі болі, долі і недолі, всі переживаннѐ й труднощі. Перед ним можна
було вилити свою серце до кінцѐ, не боѐчись наразитисѐ на незрозуміннѐ чи зайві докори або
принизливі повчаннѐ. Духовна підтримка свѐщеника та його добре слово було неначе бальзам на
зболілу душу. Це помагало лядѐм підносити голови, з більшоя терпеливістя переносити приниженнѐ,
ѐких зазнавали, захищатисѐ, коли було треба.
Неабиѐке значеннѐ, особливо длѐ дітей і молоді, мала можливість переконатисѐ, що ми не самі. У
селах, куди лядей переселили, були окремі українські родини, траплѐлосѐ, що в школах українських
дітей було двою, п’ѐтеро чи десѐтеро на сотня-дві польських дітей. У церкві яні українці могли побачити
й відчути, що не самі, що таких, ѐк ми, багато. Родилось відчуттѐ спільноти, сильніше від спільноти
друзів з подвір’ѐ чи з сусідства. Зав’ѐзувались нові дружби й приѐзні, ѐкі деколи з часом переростали у
пари наречених і нові подружжѐ «між своїми».
Неоціненне значеннѐ мали катехези длѐ дітей і молоді, ѐкі відбувалисѐ при церквах.
Вони завжди велисѐ українськоя, що давало дітѐм змогу спілкуватисѐ нея, вдосконалявати
знаннѐ рідного слова, засвоявати її не тільки ѐк розмовну мову, але й мову щоденної молитви.
Катехези, не занедбуячи свого основного завданнѐ, давали багатогранну змогу пізнавати багатство
східної літургії і гордитисѐ нея.
Крім того, катехези давали змогу пізнавати історія власної Церкви (а та, безумовно, мусила бути
закорінена в історії української держави і народу) та життѐ українських свѐтих. Це помагало пізнавати
славне минуле й ідентифікуватисѐ з ним.
На катехезі можна було пізнавати також українську літературу, переважно поезія, церковну
музику (пісні) та мистецтво, передовсім церковну архітектуру, обладнаннѐ церков, ікони тощо, а також
пригадувати й плекати різні народні звичаї, пов’ѐзані, наприклад, з Різдвом, Великоднем, вінчаннѐм.
Діти, згуртовані при душпастирських осередках, мали змогу не лише теоретично пізнавати
літературу й церковну музику, але й практично їх засвоявати та презентувати, збагачуячи різні
свѐткуваннѐ художніми програмами. Були це поетично-музичні програми, деколи і драматичні вистави
на честь відомих свѐтих: св. Миколаѐ, св. свщмч. Йосафата, свв. Володимира і Ольги, св. Апостола
Андріѐ і ін., а також різдвѐні вертепи. Це активізувало дітей і молодь, давало сильніше почуттѐ
приналежності до Церкви і народу, поширявало горизонти мисленнѐ *17+.
Неабиѐке значеннѐ длѐ зміцненнѐ духовності і високого рівнѐ моралі маю підготовка і влаштовуваннѐ
першої сповіді дітей. Це один із важливих елементів формуваннѐ зрілої, відповідальної лядини. А відтак
урочисте Свѐте Причастѐ, ѐке завершую ця підготовку, і по-особливому не тільки юднаю її з Богом, але також
інтегрую молоду лядину зі спільнотоя Церкви. Оскільки Церква ідентифікуютьсѐ в очах дитини з тим, що
українське, це також інтеграціѐ на національній площині, чого знаком ю хоч би вишивані сорочки, крайки чи
галстуки, також рушники, ѐкими прикрашуять лавки на цей день, ѐкі ця національну інтеграція підсиляять.
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Длѐ багатьох хлопців інтегруячим чинником ю те, що вони можуть долучитись до вівтарної
дружини. Служіннѐ при престолі підносить їх почуттѐ вартості, також у порівнѐнні з друзѐми
домінуячого в Польщі латинського обрѐду, будую сильніший зв’ѐзок з Церквоя, а через Церкву – з тим,
що оціняютьсѐ, ѐк наше, рідне, українське.
Під кінець 70-тих років і на початку 80-тих з’ѐвилосѐ нове поколіннѐ свѐщеників, ѐкі почали
організовувати нові форми праці з молоддя: літні табори, мандрівні табори в Карпатах слідами предків,
а післѐ відкриттѐ кордонів – виїзди в Україну, одноденні зустрічі дітей з більшої округи – одного чи двох
деканатів, чи кількаденні реколекційно-розважальні зустрічі. З цих ініціатив зродилисѐ з часом тривалі
форми молодіжного душ пастирства, такі ѐк Братство «Сарепта», «Таворські зустрічі», «Мала Сарепта»,
дитѐча спартакіада.
Перший табір «Сарепти» відбувсѐ влітку 1984 року за участя близько 30 осіб. Зараз братство
кожного року організовую шість літніх десѐтиденних таборів у Команчі і в Новиці на Лемківщині, ѐкі
гуртуять разом більш ѐк 300 осіб [18]. «Таворські зустрічі» ведуть отці василіани на Мазурах, починаячи
з 1992 року. Зустрічі відбуваятьсѐ три-чотири рази в рік. Бере в них участь у середньому 30-40 осіб,
деколи й більше [19]. В монастирі у Венгожеві відбувалисѐ також іконописні курси длѐ молоді.
Існуваннѐ душпастирського осередку в цій місцевості сприѐло також розвиткові світських форм
активізації української громади. Церква завжди була активним промотором організації навчаннѐ української
мови, а також інших заходів. Тоді, коли не було мобільних телефонів, церква була місцем найшвидшого і
найдокладнішого переказуваннѐ інформації та повідомлень, зокрема й про заходи УСКТ чи інших світських
установ. При церкві значноя міроя відбувалосѐ розповсядженнѐ українських книжок та преси *20+.
Усі ці заходи сприѐять виховання дітей і молоді в христиѐнському дусі, щоби ті стали свідомими і
відповідальними христиѐнами, але само собоя, через те, що Греко-католицька Церква ю в Польщі дефакто українськоя Церквоя, виховний процес завжди супроводжуютьсѐ українськоя культуроя,
українськоя мовоя, українськоя самоідентифікаціюя.
3. Василіанський монастир і церква у Варшаві.
Варшавський василіанський монастир із храмом Успіннѐ Пресвѐтої Богородиці був побудований в
роках 1781-1784. Це один із найстарших греко-католицьких (уніатських) монастирів, ѐкі постали поза
етнічними руськими територіѐми. Від самого початку василіани у Варшаві несли релігійну послугу
лядѐм «руської віри», ѐкі прибували туди або й проживали у столиці. Післѐ поділу Польщі варшавський
монастир з церквоя зустріла така сама долѐ, ѐк інші уніатські монастирі і церкви під російськоя
займанщиноя: ліквідаціѐ в 1872 році і передача православним [21]. Післѐ І світової війни об’юкт
повернули галицьким василіанам щойно в 1930 році, а 1938 року при церкві засновано парафія, ѐка
відіграла важливу роль у житті українських греко-католиків, ѐкі з різних причин – в основному, у
пошуках праці, ѐкої українці з вищоя освітоя не могли отримати в Галичині через полонізаційну
політику польського санаційного урѐду – опинилисѐ у Варшаві. У серпні 1944 монастир і церква були
розбомблені німцѐми й цілковито знищені, під завалами загинуло двою василіан. Післѐ війни монастир
із великим трудом відбудований і наново освѐчений 25 вереснѐ 1949 року. У монастирі поселилисѐ
також сестри-монахині. Були це два згромадженнѐ греко-католицькі (Василіѐнки і Служебниці НДМ) та
два згромадженнѐ римо-католицькі (Юлизаветки та безгабітові Служебниці Серцѐ Христового). Влада
поселила римо-католицьких черниць у нашому монастирі насильно. Було це в комуністичні часи. Тоді,
ѐк пише о. Ісидор Патрило ЧСВВ, «переведено ще один важливий акт, а саме реюстрація перед урѐдом:
Василіан, ѐк окремої, залежної від Генеральної Курії в Римі, чернечої інституції. Ця реюстрація урѐд
прийнѐв, і з того часу держава в такій формі їх визнаю» *22+. Таким чином, василіанський монастир у Варшаві
до 1989 року був юдиним офіційно діячим греко-католицьким монастирем у цілому регіоні центральносхідної Ювропи. До 1957 року тут, ѐк і в цілій Польщі, не можна було служити в греко-католицькому обрѐді,
тому в храмі богослужіннѐ відбувалисѐ тільки в латинському обрѐді, а наші відправи були за закритими
дверми, в домашній каплиці на третьому поверсі, на ѐкі приходили тільки довірені ляди, котрі про це знали.
До головного храму ці богослужіннѐ повернулисѐ в квітні 1957 року *23+.
З того часу церква на Медовій стала виконувати таку роль, ѐк і всі інші греко-католицькі осередки
в цілій Польщі, про що була мова вище. Однак варшавському монастиреві прийшлосѐ виконувати також
інші завданнѐ. Він став місцем контактів лядей культури і підпільної Церкви в Українї з представниками
української діаспори з Заходу, деколи це були безпосередні контакти, частіше – посередні, такі ѐк обмін
інформаціѐми за посередництвом отців.
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Тут також відбувалисѐ відкриті, не цензуровані дискусії на різні теми – про історія, мистецтво,
духовність, про актуальну церковну і суспільно-політичну ситуація. Стараннѐм отців були видані дві
пам’ѐтні медалі з нагоди 1000-літтѐ хрещеннѐ Київської Русі (срібні і бронзові), а згодом – дві медалі з
нагоди 400-літтѐ Берстейського з’юднаннѐ.
У другій половині вісімдесѐтих років тут зродиласѐ ідеѐ, щоб, крім календарів УСКТ, видавати
церковні календарі. Стараннѐм варшавських василіан, за відчутної співпраці мирѐн, були видані перші п’ѐть
випусків церковного календарѐ *24+. Їх обсѐг поступово збільшувавсѐ: із 80 сторінок у 1987 році – до 184
сторінок у 1992 році. З 1992 року церковний календар почав виходити ѐк календар часопису Благовіст, але
редакторами самої календарної частини залишились отці василіани з варшавського монастирѐ: до 2004 року
о. Мелетій Білинський ЧСВВ, відтак о. Тимотей Коцур ЧСВВ при співпраці о. Петра Кушки ЧСВВ.
У середовищі цього монастирѐ зродивсѐ також задум видаваннѐ наукового збірника, перший том
ѐкого вийшов у 1989 році під назвоя Варшавські українознавчі записки. Спонсором цього виданнѐ на
його початках (ѐк і багатьох інших ініціатив) був довголітній Протоігумен отців василіан у Польщі
о. Йосафат Романик [25]. Він мав широкі контакти з польськими істориками, письменниками, творцѐми
культури. То в незліченних дискусіѐх о. Романика з проф. Р. Тожецьким викувалисѐ цінні твори цього
видатного польського історика [26], ѐкий мав відвагу писати об’юктивно (отже також позитивно) про
українців тоді, коли офіційна пропаганда змальовувала лише чорні образи українців ѐк бандитів, різунів
тощо. Не без впливу о. Йосафата поѐвиласѐ польськоя мовоя невелика, але чудово написана біографіѐ
св. Йосафата авторства відомого польського католицького письменника і публіциста Т. Жихювіча [27].
В історії польсько-українських стосунків надзвичайно важливоя подіюя була Служба Божа в
Лісній Підкові (Podkowa Leśna) неподалік Варшави, ѐка відбуласѐ 3 червнѐ 1984 року. Це була спільна
молитва за польсько-українське поюднаннѐ, чи не перший такий акт на церковний ниві післѐ трагічних
часів ІІ світової війни і акції «Вісла» [28]. Співорганізаторами цього важливого акту були о. Йосафат
Романик ЧСВВ та василіанська і парафіѐльна спільноти у Варшаві.
акщо йдетьсѐ про прѐме відношеннѐ варшавського осередка до України, треба згадати
принаймні три речі. Вже в 60-тих роках отці започаткували досить масштабну, ѐк на свої можливості,
передплату українського тижневика Наше слово на Україну та, що може ще більш важливе, длѐ
українських засланців у Сибір. На початку 70-тих років цѐ передплата становила близько 100
примірників, серед її адресатів були особи в Іркутській, Кемеровській, Красноѐрській та інших областѐх
тодішнього СРСР. Вслід за газетоя йшла також висилка українського календарѐ.
Дві інші великі акції – це транспорти Свѐтого Письма, призначені длѐ вірних в Україні на початку
90-тих років. Спершу ілястроване виданнѐ Біблії для дітей українськоя мовоя. До нашого монастирѐ
стараннѐм Владики Славомира Мікловша з Загребу в тодішній Ягославії привезли цілий транспорт
(велика вантажна машина) цього виданнѐ. Спершу треба було її розвантажити, а потім пакувати по
одному-два примірники і висилати поштоя в Україну, початково на відомі нам адреси, а опіслѐ
надходили нові і нові замовленнѐ. Упродовж короткого часу, може, через рік, повториласѐ така ж
історіѐ із Свѐтим Письмом Старого і Нового Завітів (т. зв. Бібліѐ Хоменка). І все це робилосѐ руками
семи-десѐти василіанських семінаристів, ѐкі тоді навчалисѐ в цьому монастирі. Саме монастир узѐв на
себе всі матеріальні витрати, пов’ѐзані з надсиланнѐм в Україну.
Велике значеннѐ длѐ популѐризації української культури, особливо українського церковного
співу, мало заснуваннѐ при церкві молодіжного камерного хору під проводом видатного знавцѐ
української музики та диригента арослава Полѐнського. Молодь під його проводом скоро досѐгнула
такого рівнѐ виконаннѐ церковної музики, що запросили їх спершу на фестиваль релігійної музики в
Римі (1983), а через рік на гастролі до Західної Німеччини і Франції (1984), де концерти відбувалисѐ в
основному длѐ німецької чи французької публіки. Хор давав також концерти в Польщі ѐк длѐ
українських, так і длѐ польських шанувальників церковного співу.
Варшавський осередок зробив значний внесок у поширенні навчаннѐ Митрополита
А. Шептицького серед польського середовища, видаячи збірку його творів польськоя мовоя, ѐку
підготували до друку Протоігумен василіан о. Марко Скірка та варшавська парафіѐнка Маріѐ Шептицька
[29]. 2000-тисѐчний тираж книжки вмить розійшовсѐ, що свідчить, ѐк потрібна була така публікаціѐ на
польському видавничому ринку [30].
Крім того, в прицерковному залі відбуваятьсѐ різні зустрічі: презентації книг і фільмів, зустрічі з
лядьми культури й суспільно-політичними діѐчами ѐк з України, так і з Заходу. А в храмі організовуятьсѐ
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концерти церковної музики у виконанні українських хорів та вечори релігійної поезії, ѐкі численно
відвідуять не лише українці, але перш за все полѐки, ѐкі таким чином краще пізнаять українську культуру.
Зовсім нові виклики поѐвилисѐ перед варшавським осередком післѐ проголошеннѐ незалежності
України. Післѐ виходу Греко-католицької Церкви в Україні з підпіллѐ зараз же поѐвилосѐ важливе
питаннѐ підготовки свѐщеничих кадрів длѐ ціюї Церкви. Внаслідок перемовин між українським і
варшавським Протоігуменами вже в жовтні 1991 року перших п’ѐтеро братів з української василіанської
Провінції розпочали філософсько-богословські студії у Варшаві. Згодом кожного року ми приймали 6-8
нових студентів. У 1991-2004 рр. з української василіанської Провінції через варшавський формаційний
дім пройшло 100 молодих василіан, а відтак ще через другий студійний осідок, утворений в Перемишлі,
– наступні 55 осіб. Згодом новіціат і студії проходили у Варшаві також василіани з Румунії – 16 осіб,
Словаччини – 18 осіб та поодинокі василіани з Канади, США і Ягославії.
Греко-католицька Церква та Василіанський Чин в Польщі дали також Україні визначних отців.
Двох юпископів – Владику Яліана Ґбура, вербіста, а також Владику Василѐ Медвіта ЧСВВ. О. Теодосій
анків ЧСВВ був довголітнім виховником новиків, провів основні ремонти крехівського та львівського (св.
Онуфріѐ) монастирів і побудував василіанський монастир з церквоя в Киюві. О. Богдан Прах довгі роки ю
ректором львівської духовної семінарії та будівничим її нового комплексу у Львові. О. Андрій Шагала
ЧСВВ був довголітнім духівником у василіанському новіціаті в Крехові та відомим проповідником і
місіонером, зрештоя ѐк і о. Теодосій анків. Пан Богдан Троѐнівський ю довголітнім директором
видавництва «Свічадо», заслуги ѐкого длѐ української духовності, богослов’ѐ й культури безцінні. Це
також вклад нашої Церкви і василіанського Чину в Польщі в духовну та матеріальну скарбниця України.
Велике значеннѐ длѐ наукових пошуків маять василіанський архів і бібліотека у Варшаві, в ѐких
чи не одна з найповніших збірок «україніки» в Польщі.
У другій половині 90-тих років перед варшавськими василіанами поѐвивсѐ черговий виклик –
щораз сильніший потік трудової еміграції з України. Заробітчани почали відвідувати церкву на Медовій,
ѐка длѐ багатьох із них стала місцем молитви, духовної віднови й скріпленнѐ у свѐтих тайнах, поради з
боку душпастирів. На початках неодноразово доводилосѐ надавати поодиноким лядѐм нічліг на однудві ночі, а то й невелику матеріальну допомогу. Длѐ потреб заробітчан отці повністя виділили одну
дошку оголошень у притворі храму длѐ обміну інформаціюя про праця та квартири. Дошка цѐ по
сьогоднішній день ефективно служить заробітчанам, а завдѐки пресі стала відома не лише у Варшаві,
але й у цілій Польщі.
Іншоя формоя допомоги заробітчанам у різних їхніх проблемах стало проведеннѐ зустрічей із
представниками українського консульства, польської поліції, Урѐду щодо справ іноземців, неурѐдовими
організаціѐми, такими ѐк «Ітака» (розшук безвісті зниклих), «Ла Страда» (допомога жертвам торгівлі
жінками і проституції) та іншими. Особливо важливі були зустрічі з поліціюя, ѐкі значно покращили
безпеку українців на автобусних станціѐх і залізничних вокзалах, де до того часу досить безкарно
почувавсѐ рекет та інші злочинні групи. Церква першоя стала на захист заробітчан.
Поруч навчаннѐ релігії, в монастирських приміщеннѐх відбувалосѐ також навчаннѐ української
мови. Щойно з 1 вереснѐ 2007 року за стараннѐм Посольства України в Польщі почала працявати
Суботнѐ школа длѐ українських дітей, ѐка знайшла притулок в одній із варшавських початкових шкіл.
Діти, ѐк і раніше, охоплені навчаннѐм релігії, ѐке веде сестра василіанка. Діти імігрантів разом із дітьми
місцевих вірних підготовлѐятьсѐ тут до першої Св. Сповіді і приступаять до урочистого Свѐтого
Причастѐ.
Поглиблявання добрих польсько-українських стосунків на державному і церковному рівнѐх
служать зустрічі наших Владик та української варшавської громади з польськими парламентарѐми та з
Апостольським нунціюм у Варшаві, а раніше – зустрічі наших Генеральних Вікаріїв з визначними
членами польського юпископату. Це спосіб будуваннѐ доброго іміджу українців в Польщі у впливових
польських середовищах.
На закінченнѐ треба підкреслити, що цей текст – це лише нарис велетенської роботи, ѐку виконую
Греко-католицька Церква в Польщі на полі підтримки українського духа в довірених її опіці вірних, на полі
будуваннѐ добрих взаюмовідносин з полѐками та іншими народами та длѐ підтримки Церкви в Україні.
Головне завданнѐ, ѐким Церква служить народові – це виховувати добру, чесну лядину. Лядину
совісну і відповідальну, лядину розумну і щирого серцѐ, лядину, ѐка сильна віроя і Божоя благодаття
може будувати добру родину, а морально здорова і свѐта родина ю підставоя будуваннѐ здорового
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народу і сильної держави. Без Бога, без віри і здорової духовності, без дотримуваннѐ Божих законів не
зможемо збудувати ні добра народу, ні тривкої держави. У цьому основна роль Церкви. І ця роль, за
Божоя ласкоя, намагаютьсѐ виконувати Греко-католицька Церква в Польщі.
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Владика Діонісій ЛЯХОВИЧ
Помічник глави Української греко-католицької церкви ЧСВВ, Україна

РОЛЬ ЦЕРКВИ У ЗБЕРЕЖЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ [1]
Цѐ тема дуже широка і багатогранна. У зв’ѐзку з браком часу і доступу до бібліографічних джерел
обмежусѐ то того, що ю в «моїх руках», а зокрема користая з мого власного досвіду, будучи правнуком
українських емігрантів, ѐкі виїхали до Бразилії наприкінці ХІХ століттѐ. а народивсѐ греко-католиком,
тому пишу з перспективи Української Греко-Католицької Церкви. а думая, що про аналогічний досвід
можуть писати наші брати Православної Церкви.
Мою перше слово «мама» ѐ вимовлѐв українськоя мовоя, і саме мама співала мені українську
колискову пісня, вчила молитви в рідній мові, щонеділі водила до української Церкви, а вже від
українських монахинь ѐ навчивсѐ основ христиѐнської віри, а згодом, і української азбуки. Ще в
народній школі запізнавсѐ з поезіѐми Тараса Шевченка й Івана Франка, почав читати твори Ольги
Кобилѐнської, Андріѐ Чайковського та навіть Миколи Гоголѐ (Тарас Бульба). Місцевоя португальськоя
мовоя почав говорити щойно в школі. Моѐ сім’ѐ і моѐ Церква взаюмно себе підтримували, тож у
формуванні моюї української ідентичності ѐ завдѐчуя і сім’ї, і Церкві. Саме ці дві спільноти ю основними
чинниками длѐ збереженнѐ ідентичності. акщо розбиваютьсѐ сім’ѐ – пропадаю ідентичність, а без
Церкви важко її передати в наступне поколіннѐ. Та з оглѐду на моя тему ѐ зупинясѐ тільки на ролі
Церкви у цьому процесі.
В цій доповіді хочу представити два принципи, перший з ѐких допоможе зрозуміти значеннѐ
еміграції, а другий ― концепція ідентичності. Свѐте Письмо надасть критерії, ѐк оцінявати еміграція, а
сучасний філософ Поль Рікер ― те, що стосуютьсѐ ідентичності.
Опіслѐ постараясѐ розглѐнути роль Церкви у збереженні ідентичності на еміграції з двох точок
баченнѐ: 1) з перспективи України та Апостольського Престолу, ѐкі підтримували Українську ГрекоКатолицьку Церкву на діаспорі, від першої хвилі по сьогодні; та 2) з перспективи Церкви, ѐка дію на
еміграції. Церква на еміграції, крім своюї основної духовної місії, допомагаю, посередньо чи
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безпосередньо, зберігати емігрантам своя ідентичність, а саме – через відмінність обрѐду, мови, співу,
архітектури, її відчуттѐ і світосприйнѐттѐ та осмисленнѐ свого історичного завданнѐ.
Саме на цьому побудуя своя доповідь у трьох точках: принципи розуміннѐ та дві перспективи,
ѐкі, з оглѐду на вже сказані умови, можуть бути тільки фрагментарними. Також, підходѐчи з іншого
боку, мая намір зацікавити науковців і студентів до глибших і повніших досліджень.
1. Два основоположні принципи розуміннѐ еміграції та ідентичності
На моя думку, перш за все дуже важливим ю вказати на принцип, ѐк Церква мала би розуміти
ѐвище еміграції. Длѐ осмисленнѐ такого принципу первинним ґрунтом ю саме Свѐте Письмо, на ѐкому
базуютьсѐ церковна спадщина.
1.1 Свѐте Писаннѐ та еміграціѐ.
Длѐ Церкви міграціѐ не ю новим феноменом. Свѐте Писаннѐ рѐснію згадками про виходи Богом
вибраного народу з власних земель. Найѐскравішими прикладами ю вихід Авраама: «Вийди з землі
твоюї, з твоюї рідні, і з дому батька твого в край, що його а тобі покажу» (Бут 12, 1-20). Відомоя ю історіѐ
продажу Йосифа в рабство до Югипту (Бут 37, 12-30). Життѐ Ізраїльського народу на еміграції у Югипті і
його вихід з неволі до Обіцѐної Землі, блуканнѐ сорок років в синайській пустелі. Міграційні
випробуваннѐ продовжились і за часів Вавилонського переселеннѐ.
Свѐте Письмо даю глибоке значеннѐ міграції. Всі ці випробуваннѐ міграції і вигнаннѐ ю
фундаментальними в історії вибраного народу і маять спасительне значеннѐ також длѐ інших народів:
«Блукаячим Араміюм був мій батько, спустивсь він був у Югипет і туливсѐ там ѐк чужинець, малолядний;
там вже став він народом велелядним, потужним і численним» (Втор 26,5).
Спомин минулого випробовуваннѐ даю силу піти назустріч новим викликам, відновляю віру і
довір’ѐ до Бога. Книги пророків і Псалми насичені ціюя пам’ѐття про минулі добродійства: «Шукайте
Господа і його силу, шукайте його обличчѐ завжди. Згадуйте його чуда, що він зробив був» (Пс 105, 4-5),
і благаннѐ «Спаси нас, Господи, наш Боже; збери нас із-між народів, щоб прославлѐти твою свѐте ім’ѐ і
величатисѐ твоюя похвалоя» (Пс 106, 47). Отже, еміграціѐ і неволѐ ю рушіюм до того, що народ себе
вважав «кимось» ― народом, і щоб інші народи його також розпізнали і цінили.
Ісус Христос також виступаю ѐк чужинець. Народжуютьсѐ у печері поза містом і далеко від дому. Він
змушений тікати до Югипту, наче повторяячи історія Вибраного Народу, «щоб збулосѐ сказане Господом
через пророка: «З Югипту ѐ покликав мого сина» (Мт 2,15). Його життѐ ю постійноя подорожжя: «Проходив
через міста та села» (Лк 13,22) і інколи не маю де голови приклонити (пор. Лк 9,58). Післѐ воскресіннѐ Він
надалі, ѐк подорожній, з'ѐвлѐютьсѐ по дорозі в Емаус двом своїм учнѐм (Лк 24,35).
Тут вже, передчасно, виринаять висновки, ѐкі можуть нам допомогти у дальшому розумінні нашого
предмету. Що було б з Вибраного Народу, ѐкби він не мав нагоди терпіти вигнаннѐ, переслідуваннѐ та
вогненні випробуваннѐ? Чи сам юврейський народ мав би відчуттѐ, що він ю окремим народом, ѐкби
Авраам не вийшов зі своюї землі, ѐкби Йосиф не був проданий до Югипту, ѐкби не було югипетської і
вавилонської неволі, ѐкби не оспівували ці події Псалми, ѐкби не нагадували про них пророки?
Отож, хоч ѐким важким і проблематичним ю ѐвище еміграції, Свѐте Письмо вказую на його
спасительне значеннѐ. Також у болѐх та терпіннѐх, здаютьсѐ, куютьсѐ особиста і народна ідентичність.
1.2 Критерії розуміннѐ ідентичності
Сьогодні багато говоритьсѐ про ідентичність, проте треба застановитисѐ над змістом цього
терміна – чи то на особистому, чи то на інституційному рівнѐх. Тому пропонуя деѐкі клячі розуміннѐ
ідентичності, ѐкі подаю французький філософ герменевт Поль Рікер (Paul Ricoeur). Може, він допоможе
краще розуміти роль Церкви у збереженні української ідентичності [2].
Ми, звичайно, уважаюмо рисами ідентичності українців церкви з куполами, в ѐких правитьсѐ
Літургіѐ в відмінному обрѐді та мові. Окремі від інших народів звичаї свѐткуваннѐ Різдва і Великоднѐ,
вертепи і колѐди, гаївки і писанки та вишиванки. Очевидно, це все окресляю ідентичність українцѐ,
відрізнѐю його від місцевого населеннѐ та від інших народів. Такі риси Поль Рікер уважаю фізичноя або
об’юктивноя відмінністя. Однак від подаю ще інші елементи окресленнѐ ідентичності.
1) Рефлексія або осмислення себе, своюї приналежності до окремої Церкви і народу. Ідентичність
народу вироблѐютьсѐ тоді, коли застановлѐюмосѐ над собоя, над своїм походженнѐм, історіюя і культуроя;
коли стараюмосѐ розуміти свої звичаї, обрѐди, приписи, закони. Звичайно ляди над тим не застановлѐятьсѐ,
але ціюя ділѐнкоя займаятьсѐ науковці, філософи і богослови. Ця роль у Церкві на поселеннѐх виконували і
виконуять свѐщеники у своїх проповідѐх, монахині під час катехизації дітей та вихованнѐ молоді.
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2) Часовість і протяжність. Рефлексіѐ над собоя даю певність, що ми ю тим самим народом і
тіюя самоя Церквоя вчора та сьогодні і маюмо надія, що будемо в майбутньому. Ідентичність ѐкоясь
міроя вимагаю тривалості, переданнѐ від одніюї генерації до іншої, що долаю розривність подій і напруги
між двома протилежними крайностѐми. Ідентичність ― це історіѐ досвіду і пережиттѐ. Відрізнѐютьсѐ час
об’юктивний від суб’юктивного. Так, подіѐ в даному об’юктивному часі, боляча чи весела, (наприклад
голодомор) присутнѐ у пам’ѐті народу, впливаю на дальшу історія та її ідентифікую. Церква живе та дію
серед різних історичних подій і трагедій, тенденцій і напруг, і з плином часу встановляю і збагачую її
ідентичність. Історична пам’ѐть визначаю народ і Церкву.
3) Діалогічність та інтерсуб’єктивність. Ідентичність осѐгаютьсѐ також через контакт і протистоѐннѐ
з іншими лядьми, ѐкі нам кажуть, ким ми ю. Інтерсуб’юктивність ю динамізмом, що даю можливість длѐ
навчаннѐ і корекції самосприйнѐттѐ. Чим краще хтось пізнаю себе і своя роль, той не буде боѐтись контакту з
іншими суспільними й церковними установами, не матиме страху інших опіній. Закритість у собі, життѐ у
ґетто не даю можливості длѐ розвитку. Часто Церква на поселеннѐх ю цим простором контакту і діалогу з
іншими Церквами, з іншими державними та суспільними установами країн поселень.
4) Контекстуальність. Не можна говорити про своя ідентичність без історії інших народів та
їхнього суспільного середовища. Ідентичність ― це результат інтеграції та взаюмовідносин із
середовищем з одного боку, а з другого ― індивідуації і відрізненнѐ себе від нього. Церква на
поселеннѐх живе серед різних суспільних і церковних контекстів, і це впливаю на її самопочуттѐ і
сприйнѐттѐ своюї ролі у ньому. Ідентичність зберігаютьсѐ там, де можливе відрізненнѐ себе від інших, і
таким чином посиляютьсѐ почуттѐ юдності і незаступимості. Відчуттѐ своюї ідентичності даю сенс длѐ
існуваннѐ і ю заборолом внутрішньої гармонії. Церква допомогла зберегти і розвинути це самопочуттѐ
юдиності й окремішності українського народу.
5) Наративність. Ідентичність також залежить від її висловів і описуваннѐ. Це опис історії життѐ,
що переживаютьсѐ і мінѐютьсѐ згідно з новими досвідами та уѐвоя нових можливостей. Церква на
поселеннѐх звичайно описую своя історія по парафіѐх і монастирѐх: пишутьсѐ хроніки, а згодом на їх
основі ― докторські дисертації та історіографіѐ. Звичайно, Церква граю велику роль пам’ѐті про себе
саму і про свій народ.
2. Перспектива з України та Апостольського Престолу
2.1 Глави УГКЦ з України у збереженні української ідентичності на еміграції
Насамперед хочу наголосити на підтримці Глав УГКЦ у збереженні української ідентичності на
еміграції, починаячи від Лева Сембратовича, ѐкий висилаю перших місіонерів до Північної і Південної
Америк. Окрему підтримку еміграціѐ відчула від Митрополита Андреѐ Шептицького, ѐкий писав
посланнѐ [3] та доклав чимало зусиль, щоб особисто відвідати емігрантів в Ювропі, в Північній та
Південній Америці [4].
Митрополит Андрей також вів відкриту екуменічну діѐльність з Православноя Церквоя в Росії та
надавав допомогу українцѐм, ѐкі були розсіѐні в розлогих країнах Росії. Наприклад, з м. Харбіну, днѐ 9
вереснѐ 1938 р., пан Роман Корда пише до Митрополита лист ― подѐку за надіслану літературу, а ще
більше «за могутня піддержу української Православної Церкви». І завершую: «Не страшні
переслідуваннѐ, бо в нашому захисті Кнѐзь Церкви Української, Душпастир Нації Української» [5].
В імені Митрополита Андреѐ Південну і Північну Америки відвідав також юпископ Іван Бучко [6].
Згодом це зробили Патріарх Йосиф Сліпий (1968 р.), Патріарх Мирослав Лябачівський (1989 р.) і кілька разів
Патріарх Лябомир Гузар. Ще тісніший зв’ѐзок ю з різними країнами Ювропи та навіть далекої Австралії.
У Пастирському листі до українців у Португалії від 12 липнѐ 2006 р. Блаженніший пише, що «еміграціѐ
не ю новим ѐвищем у житті лядства, зокрема українського народу. Багато лядей на переломі ХХ століттѐ,
післѐ Першої і Другої світових воюн були змушені покинути рідний край у пошуку свободи або добробуту..,
ѐкі, хоча географічно віддалені від нас, однак представлѐять живу частину нашої Церкви і аж ніѐк не забули
своюї рідної землі, її культури і мови». І далі пише українським емігрантам у Португалії, що «досвід наших
поселень в інших країнах показую, ѐк важливо зберегти своя тотожність, не перестати бути собоя... Хто
віддалѐютьсѐ від Бога і захопляютьсѐ лише здобуваннѐм матеріальних благ, може їх отримати, проте ризикую
втратити душу, а з часом ― розуміннѐ того, ким він ю». І ставить за приклад українських емігрантів у Північній
і Південній Америці, ѐкі «спершу старалисѐ будувати церкви і народні доми, а вже потім домівки длѐ себе.
Вони ще в четвертому і п’ѐтому поколіннѐх не перестали бути дітьми своюї Церкви, пам’ѐтали про свою
походженнѐ і ті дари, ѐкі їм передали їхні діди і прадіди» [7].
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

На захист емігрантів четвертої хвилі виступаю Комісіѐ «Справедливість і Мир УГКЦ», ѐка з нагоди
«Днѐ мігранта 2007» звернуласѐ до державного керівництва України з проханнѐм про забезпеченнѐ
основних прав мігрантів, кажучи: «Не можемо мовчати і не звертати увагу на долі мільйонів тих
громадѐн України, ѐкі перебуваять за кордоном, передовсім на заробітках» [8] .
На проханнѐ Блаженнішого Лябомира Конґреґаціѐ длѐ Східніх Церков листом (Прот. 197, 2006) з
17 липнѐ 2006 р. уповноважую куріального юпископа УГКЦ (влд. Діонісіѐ Лѐховича) візитувати та
інформуватисѐ про своїх вірних, ѐкі перебуваять поза межами України, а влд. Гліб Лончина ю
призначеним Апостольським Візитатором емігрантів в Італії, Іспанії та Ірландії.
Завдѐки підтримці Глав УГКЦ емігранти різних хвиль відчували духовну підтримку і нову силу длѐ
збереженнѐ своюї церковної і національної тотожності.
2.2 Роль Апостольського Престолу у збереженні української ідентичності
Не можна забути про те, що Апостольський Престіл даю своя підтримку длѐ української еміграції. На
початках ХХ століттѐ на проханнѐ Глави УГКЦ були іменовані юпископи длѐ Північної Америки та Канади.
Минулого (2007) року в США відзначиласѐ столітнѐ річницѐ призначеннѐ першого східного грекокатолицького юпископа до Сполучених Штатів Америки. В 1907 році Папа Пій Х призначив Сотера
Ортинського першим юпископом длѐ українців США. І завдѐки опіці Апостольської Столиці структура УГКЦ
розвинулась у Митрополія з осідком у Філадельфії, з трьома іншими юпархіѐми (Стемфорд, Парма і Чікаґо).
В 2012 році також і Канада буде свѐткувати століттѐ іменуваннѐ першого юпископа УГКЦ в особі
Никити Будки. УГКЦ у Канаді розвинулосѐ у митрополичу Структуру з осідком у Вінніпезі та чотирма
юпархіѐми (Торонто, Саскатун, Едмонтон та Вестмінстер-Ванкувер).
Однак окрема опіка над українськими емігрантами з боку Апостольського Престолу даласѐ чути
післѐ Другої Світової Війни, коли ѐвище міграції стало навіть драматичнішим – не тільки в результаті
спустошеннѐ, викликаного війноя, але і з оглѐду на ѐвище біженців, багато з ѐких належали до різних
Східних Католицьких Церков.
Владика Іван Бучко у листі «Різдвѐне пастирське посланнѐ духовенству і вірним українським
скитальцѐм» з 30 листопада 1948 р. описую те все, що зробила Апостольська Столицѐ длѐ українців у
важких післѐвоюнних часах. Владика пише, що в особі Свѐтішого Отцѐ Піѐ ХІІ маюмо «правдивого
найріднішого батька, що цілим серцем болію над нещасноя долея своїх лябих дітей» [9], а особливо ці
добродійства виѐвлѐятьсѐ через особу префекта Конґреґації длѐ Східніх Церков, Кардинала Ювгена
Тіссерана, «що немов переживаю в своюму серці трагедія нашої Церкви ѐк своя власну... і ю могутнім
нашим оборонцем перед сильними цього світу» [10]. Кардиналу Тіссерану Владика завдѐчую
помноженнѐ української католицької іюрархії у Канаді і духовної влади в Ювропі, і по всіх краѐх світу.
«Через його руки іде до нас безнастанна матеріальна, зокрема грошова поміч на всі безмежні потреби
нашої скитальщини. Воѐки української армії добре знаять, кому маять завдѐчувати рѐтунок у
найчорнішу годину небезпеки, ѐка загрожувала їм в перших роках їхньої неволі» [11]. І продовжую лист,
описуячи, що саме завдѐки цій допомозі у таборі зорганізоване шкільництво та інші культурно-освітні
установи. Завдѐки цій допомозі українські науковці можуть видавати книжки і продовжувати наукову
праця, а молодь користаю з фондів Апостольського Престолу, щоб продовжувати студії і
спеціалізуватись по різних університетах Ювропи. І визнаю: «Хоч напевно майже всі скористали з тих
величезних добродійств, всі без різниці віросповідань, ... нічого іншого не бажаячи, ѐк тільки злагіднити
нашу недоля вигнаннѐ» [12]. Про це стараннѐ Папи Піѐ ХІІ стосовно українських емігрантів Владика
Бучко згадую в інших пастирських листах: з нагоди 20-літтѐ Папської Колегії св. Йосафата в Римі з 12/25
листопада 1952 р. та у «Слові на завершеннѐ свѐткувань 1000-річчѐ хрещеннѐ св. Ольги і започаткуваннѐ
христиѐнства в Україні» з 20 червнѐ 1957 р[13].
Щоб краще опікуватись українськими емігрантами в Ювропі, Апостольська Столицѐ створила
Екзархати в Англії, Франції та Німеччині, ѐк також і в Австралії.
Післѐ ІІ Світової війни постала нагальна потреба документа, ѐкий би вказав на оріюнтири длѐ
органічної пасторальної опіки емігрантів. Таким документом стала Апостольська Конституціѐ Exsul
familia (1952 р.), ѐка ю головним документом позиції Церкви щодо міграції. Це перший офіційний
документ Апостольського Престолу, де систематично і глобально, ѐк також з історичної точки зору і
Канонічного Права, викладаютьсѐ душпастирство емігрантів. Він чітко вказую, що Юпископ місцѐ ю
першим відповідальним за опіку мігрантів.
Згодом Другий Ватиканський Собор накреслив важливі директиви длѐ ціюї специфічної

302

Секціѐ IV. Церква ѐк центр формуваннѐ і плеканнѐ духовності та культурно-національної тотожності
українців зарубіжжѐ

пасторальної роботи щодо мігрантів. Отці Собору закликали христиѐн, щоб бути обізнаним про ѐвище
міграції (пор. Gaudium et Spes 65 і 66) і, щоб розуміти вплив, ѐкий еміграціѐ маю на життѐ. Також
наголошуютьсѐ на право емігрувати (пор. GS 65), на права емігранта (пор. GS 66), ѐкі маять передувати
суспільному та економічному розвиткові (пор. GS 63) та відповідати на справжні потреби особи (пор. GS 84).
Про такі самі права говорить перша частина Енцикліки Папи Івана ХХІІІ Pacem in Terris від 11 квітнѐ 1963 р.
Слід відзначити, що проблеми міграції знайшли свою відображеннѐ в Канонічному Праві Церкви –
ѐк Римо-Католицької Церкви, так і в Кодексі Канонів длѐ Східних Церков (18.10.1990), даячи певну
відповідь на пасторальні потреби мігрантів, що ю вірними Східних Католицьких Церков, і чиѐ чисельність
все збільшуютьсѐ.
Продовжуячи навчаннѐ Собору про своя турботу щодо мігрантів, Римські Архиюреї почали
звертатисѐ з щорічними Посланнѐми з нагоди Міжнародного днѐ біженців та мігрантів.
Особливої ваги заслуговую «Інструкціѐ Папської Ради з питань душпастирської опіки мігрантів та
подорожуячих (03.05.2004)» під назвоя «Erga Migrantes Caritas Christi» (Виѐвлѐячи мігрантам лябов
Христа), ѐка найповніше підсумовую усі кроки, зроблені Церквоя до цього часу, і визначаю базові
принципи пасторальної опіки мігрантів. Цѐ Інструкціѐ даю сьогодні підставу, щоб домагатись прав длѐ
наших емігрантів, ѐкі ю розсіѐні по різних країнах світу, особливо щодо обрѐдових питань.
Отож, годі було б подумати про збереженнѐ української еміграції без канонічної, моральної і
економічної підтримки Апостольського Престолу.
3. Роль Української Церкви на еміграції у збереженні української ідентичності
3.1 Перша і друга еміграційні хвилі
Перша велика українська еміграційна хвилѐ відбуласѐ ще наприкінці ХІХ століттѐ, коли наші
емігранти з західних теренів України виїхали до Південної Америки (Бразиліѐ і Аргентина) та до
Північної Америки (США та Канада).
На проханнѐ емігрантів, ѐкі виїхали до Бразилії, длѐ наданнѐ їм душпастирської опіки приїхали
юпархіальні свѐщеники, а особливо ченці ЧСВВ. Завдѐки опіці свѐщеників УГКЦ і чисельних монахинь цѐ
еміграціѐ могла утриматись і розвиватись упродовж цілого ХХ століттѐ, а в останніх роках завершую
процес структуризації і створеннѐ Митрополії УГКЦ у Бразилії.
Про це стараннѐ свѐщеників і монахинь свідчить звіт Митрополита Андреѐ до Апостольського
Престолу з його канонічної візитації українських поселень Бразилії та Аргентини з 24 квітнѐ 1923 р.
Митрополит звітую про свѐщеників, ѐкі ю місіонарѐми в Бразилії: «Наші монахи вже роками працяять в
умовах, ѐкі досить ускладняять чернече життѐ, і майже дивно, що вони зберегли свій релігійний дух.
Всі свѐщеники ю великими трудівниками длѐ духовного блага народу, незважаячи на часто важкі
обставини. Біле духовенство дію так само, ѐк і вони» [14].
Паралельно з Бразиліюя, напливаять більш-менш такі самі хвилі українських емігрантів і до
Аргентини. Саме в цій країні даютьсѐ взнаки брак духовної опіки Церкви, і аргентинська еміграціѐ, ѐка,
мабуть, була потужнішоя числом і ѐкістя від бразильської, почала підупадати чисельно і тратити своя
національну приналежність. Сьогодні, завдѐки співпраці з Апостольськоя Столицея, ю намаганнѐ
пожвавити аргентинські церковні структури іменуваннѐм нових юпископів.
До Північної Америки (Канади і США) наприкінці ХІХ століттѐ також почали напливати українські
емігранти, і ці хвилі були потужнішими. На відміну від Південної Америки, сяди також наплинула
велика хвилѐ післѐ Другої Світової війни, а навіть і останнѐ заробітчанська хвилѐ.
3.2 Третѐ хвилѐ української еміграції
Надзвичайно велику роль виконувала Церква під час і післѐ ІІ Світової Війни. Папа Пій ХІ назначив
владику Івана Бучка Апостольським візитатором длѐ українських скитальців-емігрантів, і за його
посередництвом українські біженці одержали неоціненний захист.
Владика Мирослав Марусин у вступі до збірки вибраних послань Івана Бучка пише таке:
«Владика Іван не тільки врѐтував наших славних «ремінців» від насильної репатріації, але в таборі
Ріміні допоміг влаштувати власні школи. Його заходами Конґреґаціѐ длѐ Східніх Церков перейнѐла над
тими школами протекторат і створила «Римську Шкільну Комісія», заходами ѐкої потверджено білѐ 270
дипломів та видано кількасот свідоцтв середньої освіти»... В самій Італії по війні було понад двадцѐть
тисѐч українців, ѐкими треба було заопікуватисѐ... А що ж говорити про скитальців у Німеччині, Австрії
та інших країнах, ѐкі нетерпеливо чекали на можливість еміграції й потребували ѐк моральної так і
матеріальної помочі, серед них науковці, студенти, хворі, старші, колишні дивізійними, полонені, ляди
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з усіх земель України, робітники і селѐни, письменники, мистці, поети. Опіку над убогими Владика
доручив церковній організації «Харітас» [15].
3.3 Четверта хвилѐ української еміграції
Факт 4-ої хвилі української еміграції ми сьогодні переживаюмо і, за останніми дослідженнѐми в
деѐких країнах (Італіѐ, Іспаніѐ), вона продовжую навіть зростати. Більшість з заробітчан розпочинаять
праця, не маячи легального статусу перебуваннѐ, і тому стаять жертвоя торгівлі дешевої робочої сили,
а навіть простого рабства. Водночас саме ці мільйони українських емігрантів, ѐкі виїхали на Захід
Ювропи, знайшли матірний захист у церковних структурах Римо-католицької Церкви, ѐка надаю першу
допомогу, незважаячи на їхня конфесійну приналежність.
Надзвичайну роль длѐ УГКЦ у збереженні української ідентичності на еміграції у часі четвертої
хвилі відіграю Інструкціѐ Папської Ради про душпастирство Мігрантів та подорожуячих «Erga migrantes
Caristas Christi» (ЕMCC), де йдетьсѐ про те, що у Церкві всі повинні почувати себе, «ѐк у своїй
батьківщині», щоб у гостинності мігранти знаходили силу долати труднощі, знайшли гідну пошану і
сприйнѐттѐ культурних і релігійних відмінностей (пор. ЕMCC, 27). Тому цѐ Папська рада закликаю
Конференції Юпископів різних країн та поодиноких юпископів до їхньої відповідальності стосовно
гостинності, солідарності, пошани, опіки, промоції, справжньої лябові до кожної особи, незважаячи на
відмінні культурні і релігійні вирази (пор. ЕMCC, 28-30; 39-43), і длѐ ціюї справи Церква ставить на це
служіннѐ всі свої Церковні Інституції (пор. ЕMCC, 31-33).
Емігрантів четвертої хвилі знаходимо майже по всіх країнах Ювропи, але найбільші контингенти
опинилисѐ в Італії, Іспанії та Португалії. У всіх цих країнах Римо-Католицька Церква ставила на допомогу
емігрантам свої доброчинні структури, стараласѐ відповісти на духовні потреби заробітчан, даячи в
користуваннѐ свої храми – ѐк Православним, так і Греко-Католикам. Таким чином, завдѐки гостинності РимоКатолицької Церкви створилисѐ понад 100 греко-католицьких громад Італії, 30 в Іспанії та 15 в Португалії.
Папська Інструкціѐ наполѐгаю, щоб були збережені мова, культура, традиціѐ і обрѐди Церков
«свого права» та право на заснуваннѐ парафій зі своюя власноя іюрархічноя структуроя, тобто своїх
юпископів, свѐщеників, катехитів і всього того, що потрібно длѐ нормального церковного життѐ (пор.
ЕMCC, 52-55), з виразноя забороноя, що «ніхто не може без згоди Апостольського Престолу
правосильно переходити до іншої Церкви свого права» (пор. ЕMCC, 52).
Українські Церкви, ѐкі розвивалисѐ на еміграції, внесли і свій великий вклад у збереженнѐ
української ідентичності упродовж більше ѐк одного століттѐ, передаячи, під керівництвом
юпархіальних свѐщеників, монахів і монахинь, естафету української ідентичності з поколіннѐ в поколіннѐ
– богослужіннѐми, проповідѐми, місіѐми, заснуваннѐм україномовних шкіл, суботніми і недільними
школами, літними таборами длѐ дітей і молоді, катехизаціюя під час вакацій, юпархіальними та
пафаріѐльними журналами і бялетенѐми, видаваннѐм книжок, букварів, богослужбових книг,
молитовників, співаників, виданнѐм дитѐчої літератури та творів українських письменників,
організаціюя релігійних і мирѐнських товариств, організаціюя церковних хорів та театральних груп. На
поселеннѐх розвивалисѐ чоловічі і жіночі Згромадженнѐ, ѐкі приїхали з України, а також постали нові
Згромадженнѐ, ѐкі вислали своїх місіонерів і місіонерок в Україну.
Висновки:
Коли український народ не мав своюї держави і своїх дипломатичних представництв, велику
відповідальність у збереженні української ідентичності здійснила Церква. В місцевостѐх, де Церква не
була присутньоя, українці розплились у чужому морі і втратили своя ідентичність.
В усіх чотирьох еміграційних хвилѐх наша Церква ставала на захист наших емігрантів і надалі
сприѐю у створенні українських церковних та суспільних структур, допомагаю у збереженні мови,
культури та обрѐдів. Там, де присутнѐ Церква, там і зберігаютьсѐ українська ідентичність, українська
мова, піснѐ, звичаї.
Еміграціѐ маю свої великі труднощі та небезпеки. Емігранти можуть стати жертвоя несовісних
лядей, впасти в рабство, бути об’юктом торгівлі лядьми, а також виникаю загроза сім’ї. Все-таки, коли ю
ѐкась Інституціѐ, ѐка захищаю, ці труднощі не тільки загартовуять народ, а також допомагаять у
збереженні його ідентичності. Коли Україна втратила свободу, зліквідовано Церкву, національну
символіку і звичаї, її спадщину підтримали і зберегли емігранти в інших країнах світу. Щось подібне до
того, що сталосѐ з Ізраїлем. З «Югипту ѐ покликав мого сина». В чужому края зродилась свідомість
приналежності, ѐка повертаютьсѐ з проголошеннѐм незалежності України.
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Секціѐ IV. Церква ѐк центр формуваннѐ і плеканнѐ духовності та культурно-національної тотожності
українців зарубіжжѐ

Можемо робити список негативів сучасної української еміграції, та все-таки вартую відзначити
позитивні аспекти, що стали можливими завдѐки підтримці церковних структур. Значна частина наших
сучасних емігрантів адаптуваласѐ на нових поселеннѐх, заснували свій бізнес і змогла на чужині
об’юднати свої сім’ї. Кількамільйонна заробітчанська еміграціѐ стала важливим чинником
самоствердженнѐ України та її інтеграції в ювропейський простір, чинник, ѐкий веде Україну в Ювропу і
вносить сяди свій вклад духовний і культурний, незважаячи навіть на те, що вносить значні фінансові
інвестиції в бяджет України.
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Оксана САПЕЛЯК
Інститут народознавства НАН України, м. Львів

МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ У СЕРЕДОВИЩІ ПАРАГВАЙЦІВ
УКРАЇНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
На час активної еміграції з України кінцѐ ХІХ – поч. ХХ ст. до країн Латинської Америки Парагвай
був мало привабливим длѐ заробітчан та переселенців з Ювропи. Тільки наприкінці 20-х років
парагвайський урѐд зумів використати фактор росту цін на земля у сусідніх державах – Бразилії та
Аргентині, надаячи іммігрантам безкоштовно земельні наділи 20-25 га. Відтак до Парагвая почали
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прибувати поселенці, головним чином із Німеччини та Західної України. У 30-х роках ХХ ст. на теренах
ціюї країни, ѐка становить 457 000 кв. км (більше 2/3 території України), мешкало 926 тис. осіб.
Офіційноя датоя початку української еміграції до Парагвая вважаютьсѐ 1926 рік, коли з Волині
приїхало сяди чотири родини. Варто зауважити, що до ціюї країни переселѐлосѐ здебільшого заможніше
селѐнство, оскільки при оформленні документів длѐ в»їзду потрібно було внести значні кошти за кожного
члена сім'Ї. Окрім того, парагвайський урѐд не покривав дорожніх витрат і не звільнѐв від податків. До
кінцѐ 30-х років до Парагвая прибуло приблизно 10 тис. українців. З оглѐду етнографічного походженнѐ
українська еміграціѐ сяди виѐвиласѐ відносно монолітноя, обмеженоя вихідцѐми з Волині, Поліссѐ,
Покуттѐ, Бойківщини, Опіллѐ. Післѐ Другої світової війни з України до Парагвая прибуло небагато
поселенців, ѐкі згодом емігрували до інших країн Америки – переважно Північної.
Таким чином, парагвайці українського походженнѐ – специфічна українська спільнота, ѐка
відрізнѐютьсѐ від спільнот інших країн часом поселеннѐ (міжвоюнне двадцѐтиліттѐ), походженнѐм
(західні терени України), соціальним становищем. Соціальний статус членів української етнічної групи –
заможні рільники, власники малих підприюмств, крамниць, урѐдовці, вчителі, яристи. Українці тут
проживаять компактно: у столиці провінції Ітапуа м. Енкарнацйон та численних колоніѐх поблизу міста,
незначна частина поселиласѐ у столиці держави – м. Асунсьйон. З оглѐду на те, що рівень збереженнѐ
матірної культури залежить у великій мірі від форми розселеннѐ, наскільки можливі контакти між
членами етнічної групи, парагвайці українського походженнѐ дотепер становлѐть досить виразну
етнічну спільноту. Небагаточисельна група парагвайців українського походженнѐ – одна з
найорганізованіших і найавторитетніших у країні (нарівні з німецькоя). Приналежність до різних
конфесій не завадила українцѐм у Парагваї згуртуватисѐ у юдину міцну етнічну громаду.
Почуттѐ приналежности до етнічної групи прѐмо пропорційне до конфесійної приналежности,
оскільки громади формувалисѐ і гуртуятьсѐ навколо Церкви: вихідці з Галичини належать до ГрекоКатолицької, з Волині – до Української Автокефальної Православної Церкви. Досить поширена тут в
середовищі української спільноти Протестантська Церква. Релігійна приналежність ѐк засіб
самозбереженнѐ етнічної групи, звичайно, тісно пов'ѐзана з дотриманнѐм звичаювости, обрѐдовости,
мови своюї історичної Батьківщини, усвідомленнѐм спільного походженнѐ, пам'ѐти про країну батьків та
дідів. Зрештоя, саме релігіѐ ю тим чинником, ѐкий зберігаю етнічно-культурну самобутність народу чи
етнічної групи.
1926 року, одразу із прибуттѐм, перші іммігранти-поселенці спорудили у колонії Уру-Супукай
невелику дерев'ѐну каплиця, куди сходилисѐ у неділі та свѐта на спільну молитву. Про православних у
Парагваї довідавсѐ протопресвітер Російської Православної Церкви Ізразцов, осідок ѐкого знаходивсѐ у
Буенос-Айресі. Володимир Кривінський у праці «Українці у Парагвая», покликаячись на розповіді
очевидців, подав надзвичайно важливу інформація про візитація Ізразцова до українців у Парагваї з метоя
підпорѐдкуваннѐ новоствореної громади Російській Церкві. Селѐни з Волині категорично відмовилисѐ
підлѐгати ярисдикції московської церкви. Вони заѐвили Ізразцову: «Ми – українці. Московського
протопресвітера не визнаюмо» *2, 272+. Цей факт промовисто демонструю високий рівень національної
свідомости українських селѐн, ѐкі за умов відсутности свѐщеників відмовилисѐ від запропонованої
Ізразцовим допомоги, захищаячи своя церковну приналежність та свій обрѐд. Треба наголосити, що тоді
серед українських поселенців у Парагваї не було жодної особи з вищоя чи середньоя спеціальноя освітоя,
ѐка могла б провадити громадоя. При цьому важливо відзначити, що до Парагвая прибули селѐни з теренів
західної Волині, ѐка в той час входила до складу Польщі. акщо на східній Волині життѐ українців зазнавало
змін, характерних длѐ всіюї підсовютської України, то длѐ західної Волині 20-і роки – період національного
відродженнѐ, активної роботи Української Православної Церкви в напрѐмі українізації юпархії, що раніше
була об'юктом чорносотенної політики російської влади; діѐльности Організації Українських Націоналістів.
Закономірно, що волинські селѐни-переселенці добре розуміли різниця між Київським Православ'ѐм і
Російськоя Православноя Церквоя.
Незважаячи на категоричну відмову українців Парагвая щодо підпорѐдкуваннѐ Російській
Церкві, наступного, 1927 року, Ізразцов спрѐмував сяди православного свѐщеника о. Тихона Гнатяка.
Поселенці радо прийнѐли отцѐ, свого землѐка з Волині, з умовоя, що він перейде під ярисдикція
Української Православної Церкви. Того ж року о. Гнатяк звернувсѐ до архіюпископа Івана Теодоровича
(США) з проханнѐм прийнѐти українських православних Парагвая у свою підпорѐдкуваннѐ. 1965 року на
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Секціѐ IV. Церква ѐк центр формуваннѐ і плеканнѐ духовності та культурно-національної тотожності
українців зарубіжжѐ

шостому з’їзді Української Автокефальної Православної Церкви було ратифіковано приюднаннѐ УАПЦ у
Парагваї до УАПЦ у Бразилії.
Багаж церковного життѐ українців Волині, ѐкі у період міжвоюнного двадцѐтиліттѐ ХХ ст. мали тісний
зв’ѐзок з Галичиноя, став базовим оріюнтиром не тільки длѐ формуваннѐ в цій країні Української
Православної Церкви, а й толерантного ставленнѐ до Української Греко-Католицької Церкви. Длѐ
православних була і залишаютьсѐ цілком прийнѐтноя участь у Богослуженні в греко-католицькому храмі.
Українські греко-католики прибули до Парагвая головно із Рогатинського, Тлумацького,
Кам’ѐнко-Бузького, Перемиського, Золочівського, Косівського, Коломийського, Богородчанського,
Радехівського районів. Довгий час, не маячи свого свѐщеника, заспокоявали духовні потреби, беручи
участь у Богослужіннѐх та інших релігійних практиках у православних храмах. Тільки наприкінці 1939
року вперше до українців – греко-католиків приїхав з візитаціюя архіюпископ Іван Бучко. Відтоді вірними
Греко-Католицької Церкви почали опікуватисѐ оо. Василіѐни з Аргентини. 1948 року архіюпископ Іван
Бучко направив до Парагвая місіонера о. Івана Бугеру, ѐкий, незважаячи на похилий вік, верхи на коні
об’їжджаю українські колонії. 1949 року отець Іван розпочав будівництво дерев’ѐної церкви у
м. Енкарнацйон, згодом – храм у містечку Кармен дель Парана. 1967 року в час одніюї з подорожей до
української громади о. Бугера важко захворів і через кілька днів помер. У похоронних Богослужіннѐх
взѐла участь усѐ українська громада, в тому числі православні разом із свѐщеником. 1968 року до грекокатолицької громади прибув о. Йосиф Рісінгер, німецького походженнѐ, чину Вербітів. Отець Йосиф
вивчив українську мову, православний обрѐд, українську народну обрѐдовість, українські пісні, танці,
вишивку. Цей місіонер організував дві академії длѐ всіх українців Парагвая: перша – присвѐчена
українському письменнику і мислителя Іванові Франку; друга 1973 року – 250-ліття від народженнѐ
видатного українського філософа Григоріѐ Сковороди. Стараннѐми о. Рісінгера було збудовано два
муровані храми.
1968 року відвідав Парагвай Верховний Архіюпископ і кардинал Йосиф Сліпий. Українського
архіюпископа вітали не тільки українці, а все населеннѐ края. Архіюрейську Службу Божу кардинал
відслужив у римо-католицькому кафедральному соборі у м. Енкарнацйон. Йосиф Сліпий відвідав
українську православну церкву Успеннѐ Пресвѐтої Богородиці у колонії Санта Домінго. Українська
громада (і греко-католики, і православні) влаштували зустріч із кардиналом Сліпим у домі товариства
«Просвіта» в м. Енкарнацйон. Перше слово на урочистості було надано православному свѐщенику
о. Миколі Щербаку. Поза сумнівом, цѐ візитаціѐ мала величезний вплив на взаюмини між українськими
православними та греко-католиками.
1970 року було завершено будівництво греко-католицького храму у м. Кармен дель Парана.
Освѐченнѐ церкви здійснив юпископ Андрій Сапелѐк з Аргентини при співучасти римо-католицького
юпископа Івана Бонкінвелѐ, папського нунціѐ архіюпископа Антоніѐ Інноцеті і православного
о. протоюреѐ Миколи Щербака. Практично всі урочистості чи визначні події греко-католики і православні
організовували і проводили спільними зусиллѐми. Власне, спільна працѐ – один з найвагоміших
чинників взаюмоповаги і взаюморозуміннѐ.
Наприклад, 1980 року, в рамках акції у країнах Південної Америки, до Парагвая було привезено
статуя Чудотворної Божої Матері. Стараннѐми о. Рісінгера статуя привезли і до українського грекокатолицького храму у м. Енкарнацйон. На урочистість длѐ спільної молитви прибули греко-католики і
православні. Парагвайці українського походженнѐ спільно просили волі Україні і свободи Українській Церкві.
Співпрацѐ між Церквами стала ще тіснішоя із поѐвоя катехиток Серцѐ Ісусового, ѐкі прибули до
Парагвая наприкінці 1963 р. з Бразилії. Першоя настоѐтелькоя дому катехиток стала Михайлина
Стружак. Вона вивчила іспанську мову (у Бразилії державна мова – португальська) і дотепер працяю в
Парагваї, присвѐтивши свою життѐ українській спільноті цього края. Головне покликаннѐ катехиток –
катехизаціѐ дітей, ѐку вони щороку проводѐть в усіх українських поселеннѐх під час літніх та різдвѐних
канікул. Слід наголосити, що катехизаціѐ проводитьсѐ з усіма дітьми незалежно від конфесійної
приналежности. У порозуміннѐ між греко-католиками та православними вкладено велику праця
катехиток, ѐка не обмежуваласѐ катехизаціюя, а вклячала громадсько-організаційну діѐльність:
навчаннѐ української мови, пісень, танців, влаштуваннѐ концертів. Під керівництвом о. Рісінгера у
м. Енкарнацйон було споруджено сучасне приміщеннѐ школи, директоркоя ѐкої багато років працяю
Катерина Стружак. Школа користуютьсѐ заслуженоя популѐрністя не тільки серед усіх українців, а й
загалом серед населеннѐ провінції Ітапуа *1, с.244].
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Певний час осторонь громадського життѐ українців були вірні Протестантської Церкви,
Богослужіннѐ в ѐкій відбувалисѐ російськоя мовоя. Пастори – етнічні росіѐни – приїжджали з Канади і
США, насаджували ідеї слов’ѐнства, головне кредо ѐкого: «України не було, нема і не буде «. Від 70-х
років ХХ ст. Богослужіннѐ у найбільшій тут протестантській гілці – Ювангельсько-Баптистській Церкві –
повністя ведетьсѐ українськоя мовоя у колоніѐх і двомовне (іспанськоя та українськоя) у містах. Нині
цѐ релігійна громада, ѐк і вірні Греко-Католицької та Православної Церков, об’юднані у товаристві
«Просвіта», юдиній у Парагваї українській громадській організації. Центральна установа «Просвіти»
знаходитьсѐ у м. Енкарнацйон. Вона стала авторитетноя репрезентативноя установоя українців у цій
державі, вела і веде активну діѐльність щодо самовиѐву української етнічної групи у суспільстві.
Чисельно невелика українська етнічна група завдѐки міжконфесійному порозуміння і спільній
праці особливо голосно зуміла заѐвити про себе 1974 – 1976 рр. під час акції спорудженнѐ і особливо –
відкриттѐ пам’ѐтника Тарасові Шевченку на центральній площі м. Енкарнацйон. 15 листопада 1976 року
муніципалітет м. Енкарнацйон видав спеціальне розпорѐдженнѐ про «Тиждень українців у Енкарнацйоні».
Протѐгом семи днів українська громада організовувала виступи, концерти, радіопередачі про історія та
культуру України, історія поселеннѐ українців у Парагваї. Сяди прибули делегації української діаспори з
Ювропи, Північної Америки, сусідніх – Бразилії та Аргентини, всього – білѐ семи тисѐч українців *3, 1+.
Кульмінаціюя тижнѐ стало 19 листопада 1976 р. – день відкриттѐ пам’ѐтника Тарасові Шевченку. Акт
посвѐченнѐ виконали митрополит УАПЦ Мстислав Скрипник та юпископ УГКЦ Юфрем Кривий за участя
всього духовенства і вірних обох конфесій. У посвѐченні взѐв участь президент Парагвая ген. Стронсер, ѐкий
власноручно відкрив пам’ѐтник українському поетові. Шевченківські свѐткуваннѐ у Парагваї – подіѐ, ѐка
продемонструвала не лише активність «Просвіти», а насамперед високий рівень самосвідомости,
об’юднаности, злагоджености дій українців. Фактично це час, коли українська етнічна група утвердила себе
ѐк окремішня етнічну групу в цій південноамериканській країні.
Ще одніюя важливоя загальнодержавноя акціюя української спільноти було «Свѐто українського
хлібороба у Парагвая», ѐке відбулосѐ 1980 року в колонії Уру – Супукай і перетворилосѐ на престижну
демонстрація здобутків української громади на вседержавному рівні із залученнѐм державних
посадовців найвищого рівнѐ та всіх парагвайських засобів масової інформації.
Приклад української етнічної групи переконливо доводить, що справжній екуменізм, реальна
інтеграціѐ Церков, що хвиляю сучасне українське суспільство, полѐгаю не у формальних декларативних
об’юднавчих акціѐх, а у спільній праці длѐ добра народу і держави при збереженні конфесіѐми своїх
обрѐдових традицій.
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Голова Патріаршої катехитичної комісії УГКЦ, директор Катехитично-педагогічного інституту УКУ

РОЛЬ ЦЕРКВИ У ХРИСТИЯНСЬКОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ І МОЛОДІ У ДІАСПОРІ.
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ
Церква з дорученнѐ самого Господа Ісуса Христа маю велике завданнѐ навчати та виховувати
свій народ у вірі: «Дана мені всѐка влада на небі і на землі. Ідіть, отже, і зробіть учнѐми всі народи,
христѐчи їх в ім'ѐ Отцѐ і Сина і Свѐтого Духа; научаячи їх берегти все, що ѐ вам заповідав. Отож ѐ з вами
по всі дні аж до кінцѐ віку.» (Мт 28, 19-20).
акщо уважно поглѐнемо на історія великих міграцій до Канади, Америки, Бразилії, то можемо
ствердити, що Церква супроводила свій народ, посилаячи до нього свѐщеників, сестер-монахинь.
Будова Церкви, школи, монастирѐ були тими чинниками та середниками, ѐкі гарантували рівень ѐк
духовного, так культурно-національного рівнѐ життѐ українців. Це можу особисто підтвердити, оскільки
ѐ ю дитиноя української еміграції третього поколіннѐ з Бразилії. Длѐ нас, тобто моїх батьків, Церква
займала і займаю перше місце, а відтак – школа, ѐка забезпечувала нашу христиѐнську освіту.
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Секціѐ IV. Церква ѐк центр формуваннѐ і плеканнѐ духовності та культурно-національної тотожності
українців зарубіжжѐ

Неймовірну роль відіграли чернечі Згромадженнѐ, ѐкі були зі своїм народом, його навчали,
підтримували на дусі, молилисѐ з народом і за народ та виховували його у вірі. Хочу особливо
підкреслити місійний дух свѐщеників, сестер-монахинь та і мирѐн, котрим глибоко на серці лежала
справа христиѐнського та національного вихованнѐ. Можу це з певністя та вдѐчністя сказати, бо мене
виховали Сестри Служебниці в Бразилії, і ѐ вдѐчна Богу за покликаннѐ до цього Згромадженнѐ та Його
дар служити у УГКЦ в Україні саме у катехитичному служінні.
Не будемо довго зупинѐтисѐ на минулому, бо про це написано багато, а, зрештоя, свідчать життѐ та
історіѐ. Бажая зосередити Вашу ласкаву увагу на сьогоденні нашої еміграції (ѐка вимушена обставинами).
аку роль відіграю Церква в тому питанні і ѐк виглѐдаю справа христиѐнського вихованнѐ дітей і молоді?
Але перед тим бажая з Вами подітисѐ деѐкими відповідѐми, ѐкі дали наші ляди в Іспанії,
Португалії на запитаннѐ: Ким ю Церква у Вашому житті в еміграції?
«Церква длѐ мене ю місцем зустрічі з Богом і одні з одними». «Місцем вирішеннѐ моїх особистих
життювих проблем». «а прагну недільної зустріч з Богом та моїми рідними, хоч і часто ѐ їх перед тим не
знала, але тут мені стаять рідними». «Церква длѐ мене ю всім». «Це длѐ нас означаю мати Україну, ѐку
ми маюмо нагоду щонеділі бачити». «Це моѐ сила і підтримка. Це длѐ мене опора». «Це длѐ мене місце
служіннѐ Богу і одні одним.» «В Церкві знаходжу мир і спокій душевний та набирая сили на подальше
життѐ». Цих лише кілька висловів вказуять нам відношеннѐ української душі до Храму Божого.
Відвідуячи останніх два роки наші громади в Португалії, Іспанії, Італії, Росії, справді можу
ствердити, що Храм, де збираютьсѐ жива Церква на недільну Літургія, маю велике значеннѐ. На жаль,
наших храмів ю обмаль, і багато з тих, що ю, не відповідаять українській душі. Ми вдѐчні Богу за дану
нам можливість збиратисѐ разом на молитву.
Коли говоримо про христиѐнське вихованнѐ, то тут зустрічаюмосѐ з позитивами та труднощами:
Позитиви:
1.
2.
3.
4.
5.

Організаціѐ парафіѐльного життѐ чи осередків, де ляди можуть сходитисѐ на Богослужіннѐ;
організаціѐ суботніх чи недільних шкіл;
створеннѐ різних громадських об'юднань, ѐкі мали б сприѐти у збереженні української
ідентичності;
організаціѐ різних культурно-національних програм;
об'юднаннѐ педагогів з метоя вихованнѐ молодого поколіннѐ у Христиѐнських цінностѐх. Ми Вам
сердечно від імені Церкви дѐкуюмо!

Негативи та труднощі:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Великий брак свѐщеників, ѐкі могли б послужити народові та бути об'юднуячим чинником в усіх
ділѐнках христиѐнського життѐ;
Брак розуміннѐ важливості катехизації дітей з боку батьків та, на жаль, інколи у свѐщеників не так
багато часу на ця справу, мовлѐв, діти – пізніше, зараз ю важливіші речі;
У суботніх школах, де вони ю, христиѐнське вихованнѐ не займаю належного місцѐ у загальному
плані (ѐкщо стане годин);
Часті розколи різних громадських організацій між собоя стаять негативноя силоя, ѐка нищить
спільноту, і втѐгаять в це Церкву;
Брак щирої співпраці громадських організацій з Церквоя;
Створеннѐ міжнародної української школи не зовсім відповідаю потребам українських дітей та, на
жаль, може стати доброя корупційноя схемоя замість бути чинником вихованнѐ та плеканнѐ
української ідентичності у діаспорі. Однак така школа дуже потрібна, але щоб справді вона була
українськоя: від її проводу – до тих, хто в ній посвѐчуютьсѐ мистецтву цілісного вихованнѐ дітей і
молоді. Ситуаціѐ з українськими школами в Португалії, Іспанії, Італії, Греції ю дуже важливоя
справоя і потребую особливої уваги. Українські інтереси повинні лежати на серці і умах
відповідальних сьогодні за доля українців – ѐк Церкви, так і Держави.

Що можна зробити длѐ кращого служіннѐ
1.

2.

Наша Катехитична комісіѐ УГКЦ та Катехитичний інститут УКУ починаю деѐкі стараннѐ, щоб
допомогти дітѐм і їх батькам у плані христиѐнського вихованнѐ. Перш за все – це організаціѐ та
проведеннѐ літнього христиѐнського табору. Минулого літа відбувсѐ перший такий табір, та й
цього року відбудетьсѐ в Іспанії неподалік Мадриду табір длѐ українських дітей.
Крім цього, ю потреба у вишколі провідників, катехитів длѐ наших церковних спільнот, і про це
вже іде мова, щоб починати цього літа хоч 10 днів такого вишколу длѐ студентів, ѐких нам
свѐщеники будуть рекомендувати.
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3.
4.
5.
6.

Катехитичний Інститут УКУ та Патріарша Катехитична Комісіѐ можуть пропонувати праця з
старшокласниками, щоб їх виховувати на провідників христиѐнських спільнот.
Бачу велику потребу длѐ допомоги вихованнѐ дітей і молоді створеннѐ організацій, ѐк Сум і
Пласт, Молодь Христові, Рух Христиѐнських Родин.
Що потрібно в плані христиѐнського вихованнѐ українських дітей третьої та четвертої хвилі
еміграції? Чекая на Ваші пропозиції, а особливо тут присутніх з цих країн.
Ми раді співпрацявати. Не можемо все на себе взѐти, але бажаюмо допомогти у галузі
христиѐнського вихованнѐ. Дѐкуя за Вашу ласкаву увагу.
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СЕКЦІЯ V
НОВА ХВИЛЯ ЕМІГРАЦІЇ: ЗДОБУТКИ, ВТРАТИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Дмитро СЛАВОВ
Українська Світова Інформаційна Мережа МГОУ «Четверта Хвилѐ», Австріѐ

«ЗМІ УКРАЇНСЬКИХ ЗАКОРДОННИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СВІТІ
Й СУЧАСНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОДУКТ»
Ідея створеннѐ й назву Української світової інформаційної мережі (УСІМ) запропонував культурософ,
громадський діѐч, головний редактор науково-популѐрного журналу «Український Світ» Олександр Шокало.
Ще наприкінці 90-х років він розпочав упроваджувати ця ідея, працяячи головоя Секретаріатів Товариства
«Україна-Світ» та Української Всесвітньої Координаційної Ради. За його ініціативоя було проведено в Киюві дві
наради з керівниками українських ЗМІ за кордоном, розроблено концепція УСІМ.
На ІІІ Всесвітньому форумі українців у 2001 р. делегати підтримали ідея УСІМ, але доручили, ѐк
засвідчив О.Шокало, реалізовувати її «діѐчам», ѐкі вміять говорити, та не вміять робити. Тому ні цього,
ні інших інформаційних проектів вони не зрушили з місцѐ.
Тільки з утвореннѐм у серпні 2006 р. на з’їзді представників 48-ми українських громадських
організацій з України та 19 країн світу Міжнародної громадської організації українців «Четверта Хвилѐ»,
УСІМ стала одним із 12 галузевих структурних підрозділів ціюї організації.
Рада МГОУ «Четверта Хвилѐ» затвердила керівником УСІМ Дмитра Славова із Австрії, ѐкий до
того часу здійснявав електронну розсилку інформації громадської організації українців Австрії
«Студентська Січ», що її відродили українські студенти в Австрії під час «помаранчевих» повстань в
Україні. Деѐкий час розсилки «Студентської Січі» та УСІМ виходили разом. Тепер УСІМ забезпечую
інформаційні потреби МГОУ «Четверта Хвилѐ» та «Студентської Січі» й виходить щотижнѐ.
За належного фінансуваннѐ розсилка УСІМ відбуватиметьсѐ щоднѐ.
УСІМ не організовую й не координую роботи українських ЗМІ за кордоном, а лише сприѐю
поширення інформації та виникнення нових видань українського спрѐмуваннѐ. УСІМ наповняять
повідомленнѐми українських видань в Україні й за кордоном. Журналісти й дописувачі докладаять
чималих зусиль, аби мережа надавала достовірну інформація про Україну та українців усім – нашим
співвітчизникам та іноземним прихильникам України.
Загалом УСІМ функціоную завдѐки надходження інформації від українських видавців: Богдана Хомина
зі Львова, Михайла Петрунѐка з Валенсії, , Лесі Лесик із Чикаго, Раїси Гаюшко з Торонто, Богдана Малини з
Оттави, Василѐ Плоскіна з Угорщини, Бориса Чикулаѐ з Праги, Марії Дец та Павла Садохи із Лісабону,
Мирослави Сороневич із Риму, Тетѐни Польт-Луценко з Базелѐ, Андріѐ Бондаренка з Самари, Мирослави
Олексяк із Торонто, Яріѐ Гавриляка з Більська Підлѐського, Яріѐ Клуфаса з Торонто, Ірини Клячковської з
Міжнародного Інституту освіти, культури та зв’ѐзків із діаспороя (Львів), арослава Підбродного з Киюва та
інших, а також завдѐки наполегливій, клопіткій праці українських захисників соціальних прав української
трудової еміграції Віктора Горобчука й Тетѐни Кузик із Риму, народної дипломатки О. Библів із Авеліно,
спортивного діѐча Василѐ Васьківа з Мадриду, оборонцѐ прав українців закордоном О. Лівінського з Праги,
Тетѐни Будар з Бережан, В.Соротяка з Парани, М.Гочака з Нового Саду, завдѐки невтомній праці Марічки
Чигрин-Галабурди з Австралії, борцѐ за права українців Африки Дмитра ацяка з Мозамбіку та багатьох
інших. Також слід відзначити роботу прес-служб українських громадських та державних організацій, ѐкі
злагоджено повідомлѐять про життѐ українських громад. За останні 3 роки виникли нові українські газети та
журнали за кордоном: «Українець» та «Українське коріннѐ» в Іспанії, «Вісник українців Португалії», та
«Діаспора» в Португалії, «Український голос», «Українська газета в Італії», «Емеіс» в Італії. Треба зауважити,
що це вже такі часописи, ѐкі, незважаячи на обмаль коштів, не зникаять, а систематично виходѐть у світ.
Длѐ оперативного створеннѐ ѐкісного інформаційного продукту УСІМ намагаютьсѐ використовувати
переваги інтерактивности: можливости побачити подія, почути виступи, взѐти участь у форумах та скайпконференціѐх. Із розвитком інформаційних технологій закордонні українці не лише створяять сайти, ѐк,
наприклад, в Португалії «Фотовісник української громади», в Італії – «Лелеки», «Нова українська хвилѐ» – в
Америці, а й інтерактивні форуми, наприклад, в Німеччині – «Онлайн-Разом» або «Стрілка» – в Америці, ѐка
компоную в програму українські відеоуривки. В майбутньому слід ширше використовувати технології web2.0

311

Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

й web3.0 в мобільних телефонах, ігрових приставках та навігаційному обладнанні, ѐке все більше
розповсяджуютьсѐ на автомобілѐх. Пріоритет при цьому маю надаватисѐ українському змісту та формі, щоб
використаннѐ передових технологій сприѐло створення україномовного інформаційного середовища длѐ
українців із врахуваннѐм їх національного характеру та ідентичности.
Запрошуюмо всіх українців до активного обміну достовірноя інформаціюя про події в Україні й у
світі – так ми створяюмо юдине українське інформаційне поле ѐк основу нашого духовноінтелектуального саморозвитку.

Лябов СЕМЕН
Кандидат ветеринарних наук, Львів

ЗІ ЩОДЕННИКА ЕМІГРАНТКИ
...а в Італії вже майже три місѐці. Живу в Римі у приватному готелі (дешевому), ѐкий веде одна з
наших українських жінок.
Раптова смерть чоловіка і одночасна зміна соціального статусу (пенсіѐ) вибила мене з життювого
ритму, тому ѐ опинилась у цій чудовій країні. Говоря вже трохи по-італійськи, відвідуя інститут Анжело
Май і удосконаляя мову, де, між іншим, післѐ занѐть теж безкоштовна вечерѐ. Керую інститутом
предобрий монах – брат Маріо. Післѐ закінченнѐ навчаннѐ ѐ отримала два дипломи з вивченнѐ
італійської мови і один диплом по доглѐду за хворими лядьми. Одного разу мене попросили півднѐ
посидіти з хвороя жінкоя. а погодиласѐ. Так почалась моѐ важка служба в Італії.
Остіѐ. Невелике казкове містечко білѐ морѐ. Вілла сеньори Іде (80 років). Не говорить ні одного
слова, лежить і тільки наспівую різні мелодії (день і ніч). В кінці роботи (через 9 місѐців) – сама себе
обслуговую повністя, ходимо в далекі прогулѐнки, говорить деѐкі слова.
Селище Валле Купола (гори), зона Ріюті. Місцевий свѐщеник, дон Клаудіо, 92 роки. Все життѐ
обслуговував навколишні гірські парафії. Не може ходити по рівній дорозі (падаю). Через три місѐці моюї
праці почав ходити, сходити вниз по сходинках і по рівнині.
Санта-Марінелла (море). Вілла сеньори Кароліни, 92 роки. Через три місѐці вигоїла лімфостаз,
рани на ногах, почала самостійно з паличкоя недалеко ходити.
Рим. Сеньора Туліѐ Кареліо, 105 років. Лежача хвора. Спить. Через чотири місѐці прийшла до
тѐми, почала самостійно ходити, на що дочка сказала: «Ляба, ѐ помру швидше, ніж моѐ мама».
Рим. Сеньора Бьѐнко Ляціѐ, 80 років. Виписалась з лікарні з артеріальним тиском 60 на 40. При
смерті. Через 6 місѐців самостійно ходить, варить і себе обслуговую.
Рим. Сеньора Розалінда. 90 років. Скелет обтѐгнутий шкіроя. Лежача. Атрофіѐ всіх м'ѐзів. а не
змогла там працявати.
Рим. Сеньор Пьютро. Постійно плакав за дружиноя, ѐка померла рік тому, через 7 днів перестав
плакати, зате мені почав робити пропозиції заміжжѐ. а втекла. Без грошей.
Лѐ Спеціѐ (північ Італії, за 90 кілометрів від Генуї). Сеньора Лаура, 80 років. Прооперована 12 разів з
різних причин, в тому числі і онкологіѐ. Післѐ 10 днів напівголодної моюї праці: прибираннѐ, доглѐд і розваги,
мене було звільнено з мінімальноя платнея по причині: ѐ під час переглѐду з Лауроя репортажу по футболу
вигукнула: «А все-таки наш Шевченко – молодець!» а думала, вона мене на місці прикантрупить, але вона,
подумавши, сказала, що ѐ ѐк доглѐдальницѐ хворих, мая високу кваліфікація, але ѐк прибиральницѐ –
нікудишнѐ і попросила наступного днѐ покинути її апартаменти (500 км від Риму), а ѐ туди їхала на все літо.
Останню місце праці – острів Ельба. О, ще там ѐ не була! Доглѐдала сеньору Піну, 92 роки, ѐка
лежала післѐ тривалого лікуваннѐ запаленнѐ легень.
Острів Ельба – найбільший острів Тосканського архіпелагу і третій по площі острів в Італії післѐ
Сицилії і Сардинії.
За 35 кілометрів від нього на Захід знаходитьсѐ французький острів Корсика. Площа Ельби – 223
квадратних кілометрів, берегова лініѐ – 147 км.
Максимальна висота над рівнем морѐ 1019 метрів (гора Монте-Капане).
У 1814 році на Ельбу був висланий французький імператор Наполеон І Бонапарт і оголошений
імператором острова. Там він був 9 місѐців і 21 день.
Острів відомий з античних часів завдѐки покладам заліза.
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За півгодини від місцѐ, де ѐ працявала – море, де ѐ щоднѐ післѐ обіду відпочивала протѐгом двох
годин.
Будинок сеньори Піне знаходитьсѐ в скелі і складаютьсѐ з чотирьох кімнат, кухні і ванної. Мені
обіцѐли гарну окрему кімнату, але у зв'ѐзку з тим, що на літо туди з'їхаласѐ родина (5 осіб), то мене з
«жалем» розмістили у «темній кімнаті» – це малесенька (ѐкби спіжарка) без вікон, де поміщалось лише
ліжко, шафа і один стілець, там колись вкладали спати дітей, ѐкі протѐгом днѐ заслужили кару.
а важко переносила клімат, була важко хвора. Післѐ 12-ї години (приблизно тоді ѐ закінчувала всі
процедуру з хвороя (вставала в 6-й ранку, бо потрібно ще було йти до джерела по воду)) ѐ вже була ѐк
квасне ѐблуко, можна було мене стиснути і видусити, але ѐ все-рівно бігла в кафе і з'їдала велике
морозиво.
Через три місѐці хвора прийшла до норми і вже не говорила «Дѐкуя Богові і тобі», ѐк спочатку, а тільки
«Дѐкувати Богові, ѐ вже здорова», про мене одразу забула і про всі обіцѐнки, ѐкими готуваласѐ мені віддѐчити.
Отака от працѐ в Італії, шановні друзі. Служ пану вюрні, а он ці за то в ... пюрні.
Але, хоч було дуже важко, ѐ не дозволѐла себе понижати і завжди питала: «Чи ю претензії до роботи?»
«Немаю, – відповідаять». Тоді поѐснявала, що ми не рабині, ніколи ними не були і не будемо. Ми не винні в
тому, що наш урѐд зробив нас жебраками. Ми працяюмо, де б то не було, завжди на високому рівні. Вони,
звичайно, не маять, що сказати на це. Правда, дехто аж червонію зі злості, але мовчить.
Мені хотілосѐ провести один дослід: жити протѐгом декількох днів з лядьми, ѐкі не маять ні
роботи, ні місцѐ проживаннѐ з метоя вивченнѐ їх способу життѐ. а вночі пішла на Карітас, що
знаходитьсѐ на вулиці Марсалѐ, сказала, що мене вигнали з роботи за ѐкусь там дрібничку і не мая, де
переночувати. А туди приймаять післѐ декількох разових відвідин адміністрації з відповідними
заѐвами, документами і обґрунтуваннѐми. Місцѐ в спальному корпусі, ѐк завжди не було, ну ось мене і
помістили серед бомжів на древ'ѐному розкладному кріслі без матраца і подушки, лиш одним сірочорним (але продезінфікованим коцом).
На той час ѐ вже добре знала італійську і могла вільно спілкуватисѐ. Прожила ѐ там три дні і за
хорошу поведінку мене перевели у спальний корпус, де ѐ прожила ще три тижні.
Там ѐ зустріла дуже привітних італійських монахинь, ѐкі опікувались престарілими хворими
італійцѐми, а також емігрантами, ѐкі волея долі теж опинились там.
Спальний корпус – це будинок без вікон з вентилѐційними ляками на стелі, ідеально чиста
постіль на двоѐрусних ліжках, прекрасний санітарно-гігіюнічний зал, душові, безкоштовні засоби гігіюни і
дворазове харчуваннѐ. О шостій ранку – підйом і іди, куди хочеш до 5-ї вечора. І так ляди там живуть по
три-чотири тижні, а потім ідуть у другий, третій, четвертий такі ж карітаси і так доживаять віку.
А під кінець життювого шлѐху їх поміщаять у спеціальні (длѐ лежачих хворих) лікарні, де ними
опікуятьсѐ монахині, а лиш два рази на тиждень консультую лікар.
А взагалі, ѐ в Італії поправила здоров'ѐ, навчала наших лядей теж думати не тільки про гроші, але
й здоров'ѐ, помолоділа, зараз живу спогадами про мою перебуваннѐ в Італії, навчая лядей в Україні
дотримуватись (по мірі можливостей) такого ж здорового способу життѐ, ѐк там і мрія написати
книжку, де більш детально можна було б описати, ѐк і всі події, так і про наші проблеми в еміграції та
про способи уникненнѐ екстремальних ситуацій, ѐкі часто-густо приводѐть до фатальних наслідків.
Щиро вдячна за опіку і допомогу
отцю Порфирію, настоятелю монастиря Головної курії отців Василіан,
Дону Брілє з Карітасу на вулиці Кассіо, Брату Маріо з інституту Анжело Май,
а також товаришкам українкам, негритянкам, іспанкам, які підтримували в тяжку годину, бо
один би там не вижив.

Віталій ОНИЩУК
Одеський національний університет ім. І. Мечникова

ЧЕТВЕРТА ХВИЛЯ ЕМІГРАЦІЇ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ ЩОДО
УКРАЇНЦІВ
Упродовж усього ХХ століттѐ українці з політичних мотивів, через протистоѐннѐ політиці
русифікації та економічним умовам розсіявалисѐ по різних країнах світу.
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Масова трудова еміграціѐ у 90-х рр. ХХ ст. стала відповіддя українського соціуму на складну
соціальну ситуація уже в незалежній Українській державі, що в науці отримала назву четверта хвилѐ
еміграції. Післѐ ліквідації залізної завіси на кордонах України бажаннѐ гідного життѐ, родинного
добробуту та інше погнало, працездатних та переважно молодих лядей по світах.
Частина із них емігрувала через етнічні (ювреї, німці, греки), а частина – через економічні мотиви.
Нові реалії у розвитку української етнонаціональної спільноти зміняять докорінно її
самосвідомість та уѐвленнѐ народів, серед котрих вона перебуваю, про неї.
Згідно з різними відомостѐми за кордоном перебуваю від 1 до 8 млн українців. [1]
Особливу роль у формуванні масової свідомості певної спільноти відіграять суспільні стереотипи,
ѐкі часто ю визначальними в системі уѐвлень іншого народу про народ – суб’юкт означеннѐ чи вивченнѐ.
Напрѐмки еміграції й національної структури мігрантів підтверджуять, що у першій половині 90-х
років вона мала етнічний характер. Проте, додалі більше виѐвлѐятьсѐ риси, притаманні економічній
міграції, – серед країн призначеннѐ зростаю роль США та Німеччини. На економічний характер еміграції
вказуять також її причини, про що свідчать результати багатьох соціологічних опитувань. На думку
респондентів, виїзд за кордон викликаний переважно причинами економічного характеру – понад 70 %
відповідей. Етнічні, релігійні причини ю зовсім неістотними.
Длѐ підтвердженнѐ наведемо результати опитуваннѐ, проведеного в Україні Міжнародноя
організаціюя по міграціѐм. Воно особливо цікаве, оскільки здійснявалось у різних країнах і даю
можливість длѐ порівнѐннѐ.
Так, серед причин еміграції, етнічні назвали в Україні 14 % респондентів, у Росії – 35 %, релігійні
причини – відповідно 2% і 3%, порушеннѐ прав лядини – 9% і 16% *2,с.49+.
На сучасному етапі міждержавна міграціѐ населеннѐ України маю чітко визначений «економічний
характер». Так, серед емігрантів до Німеччини у 2004 році 45,5% склали українці, 16,1% – росіѐни, 13,2%
– ювреї і тільки 10,5% – німці; до США: 71,4% – українці, 7,0% – росіѐни, 2,4% юврреї; до Ізраїлѐ: 47,7% –
українці, 19,6% росіѐни, 16,6% – ювреї *3,с7, 145 – 152].
Міжнародна міграційна активність населеннѐ відрізнѐютьсѐ ѐк по регіонах України, так і залежно
від етнічної приналежності.
Упродовж четвертої хвилі емігрції з України значних розмірів досѐгли приховані трудові міграції,
ѐкі державноя статистикоя не фіксуятьсѐ.
ак правило, виїжджаю населеннѐ найпрацездатнішого віку. Фактично відбуваютьсѐ нелегальний експорт
трудових ресурсів. Україна стаю одним із найбільших експортерів робочої сили на ринки праці СНД та ЮС. ак
правило, виїзди на роботу за кордон носѐть неорганізований характер, значна частка зовнішніх трудових
мігрантів працевлаштовуютьсѐ нелегально і напівлегально. Правова неврегульованість міждержавної трудової
мігрції спричинѐю соціальну незахищеність українських громадѐн, ѐкі працяять за кордоном.
Представники четвертої хвилі емігрції відрізнѐятьсѐ високим освітнім рівнем. Незважаячи на це,
майже всі трудові мігранти займаятьсѐ в країнах-реципіюнтах некваліфікованими, низькооплачуваними (за
міжнародними мірками) видами діѐльності. Основноя сфероя прикладаннѐ праці українських громадѐн за
кордоном ю будівництво, аграрний сектор, транспорт та торгівлѐ, домашнѐ прислуга та інше.
Але великим попитом за кордоном користуятьсѐ наукові кадри.
Економічні реформи, що не рухаятьсѐ, та прогресуяча соціальна дезорганізаціѐ вкрай звузили
простір можливостей длѐ реалізації національноя інтелігенціюя її функцій, а її саму поставили на грань
виживаннѐ. Реакціѐ була негайноя: з України почавсѐ «відплив умів».
Кількість науковців, що виїхали з України, постійно зростала: 1991 р. за межі України виїхали 39
докторів наук, 1992 р. – 57, 1993 р. – 68, а 1994 р. – вже 90.
У 1995 – 1997 рр. Україну залишило близько 200 докторів наук або 2% їх загальної кількості, в їх
числі 83 в 1996 р. й 51 – в 1997 р. Більш ѐк половина (55%) докторів наук, що поїхали з країни 1997 р.,
працявали раніше в установах та організаціѐх Міністерства освіти, 15,7% – Міністерства охорони
здоровѐ, 11,8% – в інститутах Національної Академії наук. 1996 року питома вага науковців
академічного сектору склала 22,9% загального еміграційного потоку вчених вищої кваліфікації. З
України від’їжджаять спеціалісти, що працяять в галузі математичного аналізу, фізики твердого тіла,
фізики напівпровідників, будівельної механіки, механіки твердого тіла, хірургії та інших спеціальностей.
Переважна більшість їх виїхала 1997 р. в Росія: 22 доктори наук або 43,1% (1996 р. – 35 осіб або 42,2%);
решта виїхала в США – 13 (1996 р. – 15); Німеччину – 4 (8); Канаду – 3(3), Ізраїль – 2(10), Австралія – 1(1).
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Еміграційні переваги докторів наук розподілѐлисѐ практично порівну між країнами Близького та
Далекого Зарубіжжѐ: половина з їх числа виїхала в країни СНД та Балтії, решта – в США, Ізраїль,
Німеччину, Канаду, Франція. Такі самі прпозиції характеризуять й розподіл міграційних переваг
кандидатів наук: в 1996 р. половина з них (86) зробили вбір на користь Росії, Білорусії, Молдови та
Литви; інші ж 86 поїхали в Ізраїль, США, Німеччину, Канаду, Фінлѐндія та Австралія, а також в країни
Центральної Ювропи – Угорщину, Польшу, Чеську Республіку.
Серед науковців, що емігрували, відносно висока частка провідних вчених з міжнародно відомих
інститутів Академії наук України. Однак більш серйозноя проблемоя ю еміграціѐ цілих дослідницьких
груп або їх ѐдер з окремих інститутів, що призводить до припиненнѐ робіт в окремих наукових
дослідницьких напрѐмках.
Від’їзд провідних вчених за кордон назавжди або на тривалий час на договірних засадах
призводить до розпаду працездатних наукових структур, що діять у перспективних дослідницьких
напрѐмках. Це суттюво послабляю ефективність вітчизнѐної науки та її функцій ѐк джерела інновацій.
Стажуваннѐ або робота вітчизнѐних вчених в закордонних наукових центрах за довгостроковими
контрактами ѐк один з напрѐмків міграції кадрового потенціалу науки в статистиці не відображаютьсѐ. У той же
час ці контракти часто ю першим етапом реальної еміграції, ѐку можна назвати «контрактноя еміграціюя».
Українська державна статистика не даю повних, докладних та всебічних даних щодо «відпливу умів».
Більш глибоке розуміннѐ цього феномену можна досѐгнути за допомогоя соціологічних методів. Результати
експертного опитуваннѐ свідчать про те, що, на думку експертів, відплив наукових кадрів з України
спричинѐютьсѐ перш за все внаслідок низької оплати праці науковців (84,0% відповідей). Друге місце серед
причин «відпливу умів» експерти віддали відсутності можливостей длѐ проведеннѐ досліджень на
достатньому методичному та матеріально-технологічному рівнѐх (58,6%). Третю місце розділили між собоя
такі причини ѐк незатребуваність суспільством (52,5%) та соціальна невлаштованність, зокрема різні життюві
проблеми (53,3%). Не остання роль у «відпливі умів» виконую відсутність коштів длѐ придбаннѐ потрібної
апаратури, обладнаннѐ та реактивів (на це вказую 41,0% експертів, а кожний третій з них (32,4%) вказую, що
причини відтоку науковців з України слід шукати у відсутності можливостей та перспектив длѐ самореалізації
та творчої кар’юри). Слід наголосити, що таку причину ѐк політичні, етнічні, моральні негаразди та
несправедливості розглѐдаять ѐк серйозну та впливову лише 5,7% експертів. *4 с. 35 – 37]
Таблицѐ 1. Причини відпливу кадрів Національної Академії наук України.
Всього

Групи робітників НАН України
Керівники

Незатребуваність суспільством
Відсутність можливостей длѐ
проведеннѐ досліджень
Соціальна невлаштованість
(життюві проблеми)
Низька оплата праці
Відсутність коштів длѐ
придбаннѐ обладнаннѐ та
реактивів
Політичні, етнічні та моральні
негаразди
Відсутність можливостей та
перспектив длѐ творчої кар’юри

Профіль інституту
НАН
Природ- Соціоничий
гуманітарний
51,6
54,1
62,9
54,1

52,4
58,6

51,1
62,2

Провідні Молодіжні
спеціаспеціалісти
лісти
54,5
49,0
58,0
58,1

53,2

48,8

54,5

54,5

47,5

59,1

84,8
40,9

93,9
37,7

86,0
44,0

76,3
36,3

87,9
53,2

81,6
28,3

5,7

6,6

6,9

1,8

3,2

8,3

32,3

22,2

32,1

41,8

29,0

35,8

Дослідженнѐ, результати ѐкого викладені в монографії «Зовнішні трудові міграції в Україні:
соціально-економічний аспект» *5, 206 с.+ подаю такі дані щодо стосунків наших заробітчан із
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соціальним оточеннѐм за кордоном: в країні перебуваннѐ лише 6,9% зовнішніх трудових мігрантів
майже не спілкувалисѐ з місцевим населеннѐм. Отже, переважна більшість наших співвітчизників мала
систематичні соціальні контакти з місцевими жителѐми, проте, ѐк свідчить дослідженнѐ, таке
спілкуваннѐ відбувалосѐ, переважно, в процесі роботи. Оскільки більшість видів робіт, ѐкі виконуять
українці за кордоном – некваліфіковані, то наші співробітники не можуть продемонструвати в процесі
спілкуваннѐ свій високий інтелектуальний рівень.
Тому, незважаячи на доволі таки гарний освітній та культурний стан українських мігрантів,
місцеве населеннѐ сприймаю їх, частіше за все, лише ѐк дешеву та некваліфіковану робочу силу.
Тѐжкі міграційні будні чинѐть негативний вплив на внутрішній світ заробітчанина. У наших
співвітчизників за кордоном формуютьсѐ менталітет, ѐкий дещо відрізнѐютьсѐ від загальноукраїнського.
Оскільки громадѐни країн-реципіюнтів української робочої сили часто формуять свою сприйнѐттѐ
українського етносу на основі спілкуваннѐ з трудовими мігрантами, то їх стереотипи щодо українців
загалом ю дещо деформованими.
Стереотипи зміняятьсѐ лише під тиском реалій. Лише реальні успіхи у державному,
національному, культурному та економічному розвиткові змусѐть свідомість населеннѐ країнреципіюнтів витворити принципово новий, престижний та успішний образ українцѐ.
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СЕКЦІЯ VI
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА В ЗАРУБІЖЖІ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Юліѐ ЗАЯЧУК
Львівський національний університет ім. І. Франка, Україна

СУЧАСНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНОЗНАВЧИХ СТУДІЙ В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ
Перша кафедра українознавства і перша можливість вивчати українську мову на
університетському рівні на північноамериканському континенті з'ѐвиласѐ у 1943 р. в Саскачеванському
університеті, чим було покладено початок вищим українознавчим студіѐм у Канаді. У середині 70-х років
ХХ ст. українознавчі курси стабільно пропонували 12 університетів Канади, а на загал у різний час ті чи
інші курси з україністики пропонувало 18 канадських університетів. На сьогодні різні українські курси
(мови, літератури, історії, географії, культури, фольклору, економіки, політології тощо) пропонуять
університети Альберти, Манітоби, Саскачевану і Торонто. Специфіку сучасного українознавства в
канадських університетах проаналізуюмо на основі результатів власних спостережень автора за
процесом навчаннѐ та анкетуваннѐ студентів, що вивчаять українознавчі курси, здійснених у листопаді
2007 р. в Альбертському, Манітобському і Саскачеванському університетах.
а спостерігала за організаціюя навчального процесу на різних українознавчих курсах у канадських
університетах і була присутнѐ на занѐттѐх з української мови початкового, середнього, підвищеного
рівнѐ, проведених Іриноя Константяк (Манітобський університет), проф. Наталіюя Пилип'як, проф.
Олегом Ільницьким, Світланоя Крис, Романом Івашківим (Альбертський університет) та Іриноя Меккей
(Саскачеванський університет) з метоя безпосереднього практичного знайомства з методикоя
викладаннѐ української мови ѐк другої, підходами різних викладачів до викладаннѐ. Щодо питаннѐ
змісту вищої українознавчої освіти в Канаді, зазначу, що у кожному канадському університеті
викладаннѐ маю свої особливості, що залежать ѐк від традицій університету, так і від викладача, ѐкий
веде курс. Вивченнѐ всіх мовних курсів ведетьсѐ в контексті реальних життювих ситуацій з
акцентуваннѐм основної уваги на розмовному компоненті мови. Значне місце у процесі вивченнѐ мови
посідаю участь у дискусіѐх, написаннѐ творчих робіт, студентські усні презентації на різні теми, чільне
місце серед ѐких посідаять, зокрема, теми, пов’ѐзані з сучасноя Україноя. Вивченні нової теми, тобто
нової лексики відбуваютьсѐ методами діалогу викладача зі студентами з використаннѐм нової лексики
у різних конструкціѐх речень, роботи студентів у парах і мікрогрупах, письмових тренувальних вправ
з теми.
Спостереженнѐ занѐть, спілкуваннѐ зі студентами, що вивчаять курси української мови різного
рівнѐ у Манітобському, Саскачеванському і Альбертському університетах і їх анкетуваннѐ виѐвили деѐкі
цікаві результати, ѐкі допомагаять краще зрозуміти причини інтересу і вивчити мотивація тих
студентів, ѐкі вивчаять курси української мови в сьогоднішній Канаді, та загалом оцінити і глибше
зрозуміти питаннѐ сучасності та перспектив українознавчих студій в канадських університетах.
Найцікавіші результати означеного анкетуваннѐ узагальнено в таблиці, а їх аналіз запропоновано у
даній роботі.
Загалом було анкетовано 69 студентів, ѐкі вивчаять у названих канадських університетах курси
української мови першого, другого, третього і четвертого рівнѐ. Воно дало такі результати.
1. Серед 69 студентів тільки 4,9 % визначили свою етнічне походженнѐ ѐк канадське. Всі вони ю
студентами, що вивчаять українську мову першого рівнѐ. Решта ідентифікували себе представниками
національностей, пов’ѐзаних з етнічним походженнѐм батьків. ак українське свою етнічне походженнѐ
визначило 34 % студентів, що вивчаять українську мову першого рівнѐ, 50 % – українську мову другого
рівнѐ, 64 % студентів – українську мову третього рівнѐ і 50 % студентів, що вивчаять українську мову
четвертого рівнѐ; змішане українське – ще 46,3 %; 40%; 28,6 % та 50 % відповідно, решта заѐвили себе
представниками інших етнічних груп. Це, очевидно, свідчить про те, що, незважаячи на певні
асимілѐційні впливи у канадському суспільстві, серед молоді зберігаютьсѐ відчуттѐ українського
батьківського коріннѐ.
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Таблицѐ.
Результати анкетування студентів канадських університетів, що вивчають курси
української мови різного рівня (проведене у листопаді 2007 року)
№

Рівень курсу української
мови (1, 2, 3, 4)

Перший рівень
Introductory
Ukrainian

Другий рівень
Intermediate
Ukrainian

1

Канадський університет, у Манітобський
Манітобський
ѐкому проводилосѐ
Саскачеванський Саскачевансьанкетуваннѐ студентів
Альбертський
кий
2
Кількість анкетованих
41
10
студентів
3
Результати анкетуваннѐ
%
%
Етнічне
Українське
34,1
50
походженнѐ Українське
46,3
40
4
(ѐк його
змішане
оцінявали
Канадське
4,9
анкетовані)
Інше
14,7
10
Українська
2,4
30
5
Мова, ѐку
Українська і
вважаять
англійська
рідноя
Англійська
95,2
70
Інша
2,4
–
Сім'я або
43,9
60
6
Початок
школа
вивченнѐ
Університет
48,9
40
української
Інше
7,2
Українсько
акоя
4,8
20
7
ю
мовоя
переважно Англійсько
92,8
80
я
спілкуятьсѐ
вдома
Іншою
2,4
У церкві
43,9
80
8
Українськоя
У клубі
17,0
50
спілкуятьсѐ
В універ92,7
90
(часто або
ситеті
інколи)
На робо12,2
30
чому місці
Інше
17,0
60
9 Участь у житті
Так
65,9
90
укр. етнічної
Ні
34,1
10
спільноти
Вкрай
46,3
100
10 Доцільність
необхідно
збереженнѐ
Бажано
48,8
української
Не
2,5
мови
принципово
Не
потрібно
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Третій рівень
Advanced
Ukrainian
(Ukrainian in
context)
Альбертський

Четвертий
рівень
Ukrainian in
Media and
Internet
Альбертський

14

4

%
64,3

%
50

28,6

50

7,1
35,7

75

14,3

-

50,0
-

25
-

92,9

100

7,1
-

-

35,7

50

64,3

50

85,7
85,7

100
50

100

100

35,7

75

28,6
92,9

75

7,1

25

92,9

75

7,1

25

-

-

-

-

Секціѐ VI. Українська школа в зарубіжжі: сучасний стан та перспективи

2. Дослідженнѐ виѐвило і складності, ѐкі маю українська спільнота Канади у збереженні рідної
мови. Зокрема, серед 14 студентів, що вивчаять перший рівень української мови, ѐкі визнавали свою
етнічне походженнѐ ѐк українське, лише один вважаю українську рідноя мовоя. Відсоток студентів, що
вважаять українську рідноя мовоя, суттюво зростаю з підвищеннѐ рівнѐ курсу української мови – 30 %
студентів серед тих, що вивчаять курси української мови другого рівнѐ, 36 % – курси української мови
третього рівнѐ. Серед студентів, що слухаять курс четвертого рівнѐ, цей відсоток становить уже 75.
Натомість відсоток студентів, що вважаять рідноя мовоя англійську, зменшуютьсѐ з підвищеннѐм рівнѐ
курсу української мови і становить відповідно 95; 70; 50 і 25 %. Це, очевидно, означаю, що українську на
все вищих рівнѐх продовжуять вивчати ті, хто бажаю зберігати її і передавати наступним поколіннѐм.
3. Майже половина, 49 % студентів з курсів мови першого рівнѐ, 40 % – другого рівнѐ, 7 % –
третього рівнѐ вперше зіткнулисѐ з українськоя мовоя лише в університеті і почали вивчати її вже ѐк
частину своюї університетської навчальної програми. Тут треба сказати, що загалом, на нашу думку, це
характерна особливість українських мовних курсів, ѐкі пропонуять канадські університети – їх можуть
слухати студенти, ѐкі не маять жодних попередніх знань з української мови. Програми вивченнѐ мови
розроблѐятьсѐ таким чином, щоб дати можливість охочому, навіть починаячи з «нулѐ», але послідовно
вивчаячи мовні курси щоразу вищого рівнѐ, протѐгом трьох-чотирьох років досѐгнути достатнього
ступенѐ володіннѐ мовоя.
4. Щодо питаннѐ, ѐкоя мовоя студенти переважно спілкуятьсѐ вдома. Українськоя вдома
спілкуятьсѐ лише близько 5% студентів, що вивчаять курси української мови першого рівнѐ (ѐк уже
було сказано, серед них етнічне походженнѐ ѐк українське визначило 34 % і ще 46 % мішане
українське), 20 % студентів, що вивчаять курси другого рівнѐ, 36 % – третього рівнѐ і 50 % – четвертого.
Українськоя мовоя у повсѐкденному житті студенти користуятьсѐ головним чином у родині, у церкві, в
громаді, спілкуячись з друзѐми-українцѐми, а також у класі зі студентами, що також вивчаять
українську мову, і з викладачами української мови.
5. 66 % анкетованих студентів, що вивчаять курси української мови першого рівнѐ, 90 % – другого,
93 % студентів – третього зазначили, що беруть участь у житті й діѐльності української спільноти Канади.
Виходѐчи з цього, а також з відповідей студентів на запитаннѐ анкети «Чому ви вивчаюте українознавчі
курси в університеті?», можна зазначити, що мотиваціюя до вивченнѐ курсів української мови ю ѐк
бажаннѐ виконати мовну складову своюї програми і отримати «мовний» кредит, вивчати різні мови,
забезпечити спеціалізація minor чи major з української мови та літератури, так і визнаннѐ свого
українського коріннѐ, визначеннѐ українського етнічного походженнѐ і бажаннѐ знати про нього більше,
бажаннѐ зберегти батьківську мову і культурну спадщину та передати її дітѐм, покращити свій рівень
володіннѐ мовоя, вдосконалити мовні навички, поїхати в Україну, де спілкуватисѐ з родиноя та
друзѐми українськоя мовоя. Деѐкі відповіді студентів щодо мотивації вивчати українську мову цитуя
окремо: «Українська мова – велика частина мого життѐ в плані культури, історії, політики», «Це ю
частина того, хто ѐ ю і дуже важливо длѐ мене», «а хочу мати змогу висловити свої думки українськоя
мовоя». Повертаячись до питаннѐ про участь студентів у діѐльності спільноти, зазначу, що вони
більшоя міроя активні в українській спільноті, беруть участь у різних заходах, організованих
спільнотоя, фестивалѐх, концертах, ю членами Спілки української молоді Канади, членами і
керівниками українських студентських клубів в університетах, університетських студентських товариств,
відвідуять танцявальні ансамблі, фольклорні ансамблі, хори тощо.
6. Переважна більшість опитаних студентів – 95 % тих, що вивчаять курси української мови
першого рівнѐ і 100 % тих, що вивчаять курси інших рівнів – вважаять збереженнѐ рідної мови
українськоя етнічноя спільнотоя в умовах сучасного канадського суспільства вкрай необхідним або
бажаним. Це, на нашу думку, ще раз доводить необхідність і велике ѐк культурно-освітню, так і
прагматичне значеннѐ діѐльності вищих українознавчих інституцій в Канаді та їх перспективу.
Заслуговуять на увагу і поѐсненнѐ студентами причин цього. Цитуя лише деѐкі: «Бо це частина нашої
спадщини, ѐкщо втратимо українську мову, то втратимо важливу частину української канадської
культури», «Канада – це мозаїка, а не плавильний казан», «Сильна діаспора повинна зберігати своя
культуру і традиції країни походженнѐ, а знаннѐ мови – основа збереженнѐ цих традицій», «Це чудова
мова і кляч до збереженнѐ нашої культури в Канаді».
Таким чином, наведені результати наукового дослідженнѐ, проведеного на основі власних
спостережень і аналізу даних анкетуваннѐ студентів, на нашу думку, свідчать про те, що такі студії
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маять свій попит і ю на часі. Вони надаять змогу вивчати українську мову різного рівнѐ й інші
українознавчі дисципліни, сприѐять збереження рідної мови українськоя етнічноя спільнотоя в
умовах сучасного канадського суспільства.
Дані дослідженнѐ проведено в рамках науково-дослідного проекту, підтриманого Канадським
інститутом українських студій (м. Едмонтон, Канада).

Надіѐ ІВЧЕНКО
Ніжинський державний університет ім. М. Гоголѐ

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
В ІНШОМОВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
B сучасних умовах зростаннѐ імміграційного процесу, інтеграції українців у іншомовне
середовище, коли маюмо відтік населеннѐ до країн Американського континенту, Австралії та
Ювропи, значна увага приділѐютьсѐ вивчення іноземної мови й збереження рідної.
Вивченнѐ і викладаннѐ мов визначено пріоритетним напрѐмом освітньої політики країн світу,
тому що сучасні політичні та суспільні зміни зумовили нагальну необхідність знаннѐ іноземної мови ѐк
способу комунікації в усіх сферах життюдіѐльності особистості. В нашому випадку не може бути
абсолятно виклячено понѐттѐ «монолінгви» й терміну «іноземна мова, ѐк засіб спілкуваннѐ», бо маюмо
ѐвище обов’ѐзкової «двомовності» чи «білінгвізму», тобто «однаково досконалого володіннѐ двома
мовами».
Білінгвізм маю рѐд особливостей, а саме:
вивченнѐ іноземної мови ѐк засобу комунікації у країні-носії мови;
поглибленнѐ знань іноземної мови з метоя професійної самореалізації, кар’юрного росту
на основі вже набутих знань (характерно длѐ сучасного періоду міграції українців за
кордон);
навчаннѐ рідній мові (українській ѐк другій) та збереженнѐ її в іншомовному середовищі.
Розглѐдаячи різні концепції «білінгвізму» ѐк ѐвища функціонуваннѐ двох мов у свідомості одних і
тих самих носіїв, можна виділити три його типи: складений білінгвізм (характерний длѐ дітей із
двомовних сімей у діаспорі, де длѐ кожного понѐттѐ існуять два способи мовної реалізації);
координативний (характерний длѐ розвитку в умовах імміграції, де кожна реалізаціѐ маю певну систему
понѐть) та субординативний (коли друга мова базуютьсѐ на системі першої, за моделля шкільного типу
навчаннѐ іноземній мові на основі вивченнѐ рідної мови).
акщо говорити про ступінь складності мовленнювих дій, то двомовність (білінгвізм) можна
визначити ѐк: рецептивну (уміннѐ сприймати іншомовний текст), репродуктивну (сприйманнѐ і
відтвореннѐ вголос почутого чи прочитаного) і продуктивну (вільне мовленнѐ). Необхідноя умовоя
інтеграції у «нове» суспільство та збереженнѐ етнічної ідентифікації ю знаннѐ ѐк рідної мови, так й
іноземної мови – мови країни-носіѐ та місцѐ проживаннѐ.
Труднощі зумовлені тим, що викладачі так званої «іноземної мови» недостатньо володіять
базовоя, «рідноя» длѐ студента чи учнѐ мовоя (в нашому випадку – українськоя), а вчителі української
мови у діаспорі вже до певної міри втратили чи не набули достатнього рівнѐ знаннѐ сучасних мовних
парадигм мови України внаслідок природної ізолѐції.
Відомий всім вислів, що «володіннѐ мовоя – це мисленнѐ на цій мові» стверджуютьсѐ існуваннѐм
двох типів двомовності: чистого білінгвізму («незалежного існуваннѐ двох мов у свідомості» та у процесі
мовного спілкуваннѐ) та змішаного типу (при накладанні понѐтійних одиниць рідної та іноземної мов,
коли елементи одніюї мови пов’ѐзані за змістом з елементами другої).
Моделі білінгвального навчаннѐ об’юднані загальним принципом – мовами навчаннѐ ю дві (або
більше) іноземні мови. Сучасна методика засвідчую, що вивченнѐ другої мови обов’ѐзково базуютьсѐ на
основі знань рідної мови з метоя засвоюннѐ нової мови у всій її лінгвістичній повноті.
У випадку імміграції основноя метоя білінгвального навчаннѐ ю інтеграціѐ етнічних меншин у
домінуяче іншомовне середовище при умові збереженнѐ етнічного підґрунтѐ.
Щодо методики білінгвального навчаннѐ, то можна відзначити багатий досвід Канади – країни з
двома офіційними державними мовами, де основоя білінгвального навчаннѐ ю імерсійна програма,
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або так звана «програма зануреннѐ», коли навчаннѐ проводитьсѐ мовоя, ѐка не ю рідноя длѐ учнів
(асоціативно-комунікативне сприйнѐттѐ). Це виправдовую себе при повній імерсії на ранньому етапі
навчаннѐ (по суті – одномовне навчаннѐ) та частковій імерсії (половина предметів подаютьсѐ іноземноя
мовоя) на середньому та пізньому етапі навчаннѐ (при поюднанні вивченнѐ історії, культури України
рідноя мовоя).
Рідна мова – мова викладаннѐ природничих (точних) дисциплін і предмет вивченнѐ на
лінгвістичному (мовно-понѐтійному) та літературному (культурологічному) рівнѐх, що визначаю етнічну
культуру особистості, – сприѐю позитивній мотивації до навчаннѐ і створяю додаткові можливості длѐ
самореалізації в освітньому процесі.
Асимілѐціѐ українців у іншомовне середовище в даний історичний момент свідчить про перехід
до одномовної практики через перетвореннѐ білінгвізму у диглосія – мовну ситуація, коли в одному
суспільстві існую дві мови, що виконуять відмінні функції (спілкуваннѐ у замкненому просторі сім’ї поруч
з іншомовним соціумом).
В сучасних умовах перед українцѐми діаспори гостро постаю питаннѐ інтенсивного вивченнѐ
української мови дітьми етнічних українців діаспори з метоя збереженнѐ національної ідентичності й
плеканнѐ національних цінностей у країнах поселеннѐ й проживаннѐ, в той же час ѐк оволодіннѐ
іноземноя мовоя необхідне длѐ адаптації та самореалізації особистості в іншомовному середовищі
(здобуттѐ знань, фахової підготовки та діѐльності, усвідомленнѐ та оволодіннѐ культуроя, традиціѐми,
особливостѐми спілкуваннѐ країни проживаннѐ).
Найважливішоя метоя навчаннѐ ю створеннѐ ѐкомога багатшого мовного та мовленнювого
середовища, де процес оволодіннѐ мовоя уникаю формального навчаннѐ. Учні (студенти) не завжди
сприймаять те, чого їх вчать викладачі. Їм потрібне змістовне, контекстуалізоване та виразне, зрозуміле
мовне середовище та ситуації інтерактивного використаннѐ мови, ѐкі досѐгаятьсѐ при застосуванні
саме імерсійної методики. За рекомендаціѐми Ради Ювропи визначено, чого маять навчитисѐ ті, хто
оволодіваю мовоя длѐ спілкуваннѐ й ефективної діѐльності. Проте виникаять труднощі щодо таких
програм, підручників не лише на американському континенті (Південна Америка), в Австралії, а й у
країнах пострадѐнського простору (Вступна доповідь голови Ради ОУР та Ради ФНКА УР В. М. Думи на
спільному засіданні Рад. Москва, 14 квітнѐ 2007 р. «Наша робота спрѐмована на популѐризація
української культури»).
У далекому закордонні ю свої особливості у зв’ѐзку з тим, що процес масового прибуттѐ у ті краї
українців почавсѐ в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Потужна система освіти україномовного населеннѐ
(вклячаячи вищу), ѐка всебічно підтримуютьсѐ на рівні держави, створена й існую в Канаді, проте й вона
вимагаю удосконаленнѐ щодо мовного, літературного і, в тому числі, культурологічного змісту, адже й
досі носить «західноукраїнське забарвленнѐ» доби І-ІІ хвиль еміграції. Сучасний же український мовний
та мовленнювий матеріал зазнав значних змін, особливо у другій половині ХХ – на початку ХХІ століттѐ.
Особливість україномовного процесу в США полѐгаю в тому, що основна маса іммігрантів поки
зберігаю мову, хоч ідеологічний фактор сприѐю тому, щоб рідну мову «забули», всі сили спрѐмовані на
«вживаннѐ» у систему «американського варіанту» англійської мови, що заважко навіть длѐ тих, хто
володів англійськоя мовоя на достатньому професійному рівні.
В той же час у національно-культурних осередках українців, що проживаять на пострадѐнському
просторі, ю величезне бажаннѐ розвиватисѐ, проте післѐ періоду тотальної русифікації навчальної,
методичної літератури, наповненої сучасним змістом, замало.
На сьогодні маюмо парадоксальне ѐвище: закордоннѐ забезпечую Україну навчальнометодичноя, культурологічноя, історичноя та навіть художньоя літературоя (за підтримки директора
Освітньої програми Української Федерації Америки (УФА) професора Володимира Бандери через Фонд
«Сейбр-Світло», сімейної фундації «Українську книжку – українським дітѐм» українців із Австралії
Михайла та Марії Ґоѐн, Канадського українського бібліотечного фонду (арослав Семчишин),
Канадського товариства приѐтелів України (д-р Маріѐ Фішер-Слиш), в той час ѐк на рівні держави
Україна закордонне українство маю підтримку в основному віртуальну (треба віддати належне Лізі
українських меценатів на чолі з виконавчим директором Михайлом Слабошпицьким у справі виданнѐ
та розповсядженнѐ української книги в Україні та закордонні).
Необхідним сьогодні ю введеннѐ міжнародного складового елементу навчаннѐ рідній мові, ѐкий
передбачаю усвідомленнѐ відповідної частини фонових знань того, хто вивчаю мову, та носіѐ мови у
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плані їх соціокультурного розвитку, досвіду та когнітивних процесів. Це реально при забезпеченні
прѐмого контакту із носіѐми мови і роботі з автентичними текстами.
В кінці ХХ ст. визначилась тенденціѐ до опануваннѐ школѐрами українознавчими предметами не
тільки через українське, але й через англійське слово, що спонукаю до створеннѐ нової навчальної
літератури (зокрема читанок).
Ще у 1964 році на підготовчій сесії до Світового Конгресу українців пролунала цікава пропозиціѐ:
«... нашим письменникам слід би більше писати творів із місцевоя тематикоя – твори про Америку й
Канаду, про еміграція тощо, ... бо поруч з творами із такоя тематикоя, очевидно, читатимутьсѐ ліпше й
твори з українськоя тематикоя».
Нагальноя ю проблема вибору українських національних цінностей, що вирішуватиметьсѐ
опосередковано через підручники з літератури.
До активних методів і прийомів оріюнтації української молоді на духовні цінності українського
народу можна віднести відбір длѐ вивченнѐ кращих творів українських письменників різних часів (з
акцентом на сучасні твори), спрѐмованість дидактичного апарату підручників на активне пізнаннѐ
національних цінностей, оріюнтація учнів на самостійне читаннѐ української художньої книги, а також
елемент адаптації текстів – вкляченнѐ іншомовного матеріалу до книг у виглѐді тлумачних чи
перекладних словників.
Інтерактивні методи навчаннѐ українській мові в іншомовному середовищі діять на учнів
опосередковано, без нав’ѐзуваннѐ думки викладачів чи авторів підручників. Такі методи допомагаять
вибору саме українських духовних цінностей в іншомовному соціумі через аналітико-синтетичну
розумову діѐльність, де набуваю реалізації основний принцип педагогіки навчаннѐ – принцип зв’ѐзку
навчаннѐ з життѐм і оточуячоя дійсністя.
У нашому випадку – це порівнѐннѐ в різних дидактичних формах і методах українських цінностей
з духовними цінностѐми суспільств, у ѐких перебуваять нині українці, тексти-звертаннѐ до учнівства з
метоя визначеннѐ українцѐми свого місцѐ в неукраїнському суспільстві.
Ще одним обов’ѐзковим елементом ю вивченнѐ українського життѐ, розвитку української
духовності в діаспорі, що поглибляю зв'ѐзок навчаннѐ з життѐм, сприѐю керованості і прогнозування
процесу інтерполѐції, під час ѐкого здійсняютьсѐ вибір на користь української культури, українських
духовних цінностей.
Такий підхід передбачаю сучасна американська теоріѐ «крос-культурної свідомості»: діалог
культур, сприйманнѐ етнопсихологічних відмінностей і менталітету протилежної сторони. Це – діювий
підхід до вирішеннѐ проблеми інтеграції в пляралістичну національну школу дітей національних і
етнічних меншин (такого характерного длѐ сучасності ѐвища).
Використаннѐ художнього тексту невіддільне від країнознавчого аспекту навчаннѐ рідній мові,
тому що, вирішуячи мовні чи лінгвістичні завданнѐ, читаннѐ вводить учнів у світ культури України;
біографіѐ письменника, описувані події й тематика маять культурно-історичне забарвленнѐ, тобто
фонові знаннѐ, ѐкі складаять країнознавчий потенціал художнього твору.
Особливе місце тут займаять імена літературних героїв, адже кожен персонаж – носій культурнонаціональної інформації. Таке забарвленнѐ притаманне й безеквівалентній лексиці. Певний вантаж несе
топонімічна лексика (географічні назви), ѐка оріюнтую читачів на культурно-національну специфіку
сучасних регіонів України або певну історичну епоху, на тлі ѐкої розвиваятьсѐ описувані у художньому
творі події.
Слід пам’ѐтати, що у сучасному навчальному процесі мережа Інтернету виступаю засобом
міжкультурної взаюмодії, ѐк частина лінгвокраїнознавчого аспекту в процесі вивченнѐ української мови,
адже формуваннѐ комунікативної компетенції реалізую інші цілі навчаннѐ мові – освітня, виховну і
розвиваячу. Інтернет – могутній носій інформаційних ресурсів, а інформаціѐ – шлѐх до успіху в багатьох
галузѐх. Це засвідчую неабиѐку роль у застосуванні Всесвітньої мережі Інтернет при вивченні рідної
мови українцѐми закордоннѐ. У віртуальній бібліотеці водночас знаходѐтьсѐ художні й публіцистичні
твори авторів потрібної нам мови, довідники країнознавчого характеру, фразеологізми, ідіоми,
прислів’ѐ, приказки, неологізми – все те, що притаманне живій мові, культурі та реаліѐм життѐ сучасної
України.
Білінгвізм – переважаяча форма культурної та побутової комунікації і мовної поведінки, ѐка
становить реальну загрозу існування української мови в діаспорі, витіснѐячи її на маргінес культурного
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прогресу. Тому формуваннѐ мовної особистості на україномовній основі необхідне і можливе лише за
поступового поверненнѐ в процесі навчаннѐ й вихованнѐ нового поколіннѐ всередині української
спільноти закордоннѐ до українського монолінгвізму та реального поширеннѐ сфери вживаннѐ
української мови ѐк у особистому, так і в суспільному житті української діаспори, її зв’ѐзків із Україноя
сьогоденнѐ.
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Наталіѐ МАРТИНИШИН
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя
Національного університету «Львівська політехніка»

ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЧУЖОЗЕМНІЙ АУДИТОРІЇ.
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ
«ДІЄСЛОВО РУХУ» В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
Безперечно повному та всебічному вивчення мови (ѐк рідної, так й іноземної) сприѐю
цілеспрѐмоване засвоюннѐ компонентів всіх її рівнів із обов’ѐзковим урахуваннѐм характерних
особливостей, специфічних одиниць, таких, наприклад, ѐк фразеологізми.
Засвідченнѐ лінгвокраїнознавчого потенціалу фразеологічних висловів сприѐю залучення цих
утворень і до курсу української мови ѐк іноземної, з метая реалізації їхніх функцій: інформативної,
накопичувальної, комунікативної, культурознавчої та психологічної *1+.
Зацікавленнѐ фразеологіюя, ѐке проѐвлѐять студенти-іноземці, отримавши базові знаннѐ з
української мови, цілком закономірне і поѐсняютьсѐ їхнім прагненнѐм наблизити мовленнѐ до
розмовного рівнѐ носіїв української мови. А це передбачаю вільне і доцільне використаннѐ
фразеологічних одиниць.
Часто потребу в знаннѐх з фразеології студенти усвідомляять лише післѐ спроб «вільної»
комунікації з носіѐми мови. Тому слід поступово вводити стійкі вислови в програму курсу української
мови ѐк іноземної, поюднувати (де це можливо) стійкі вислови зі змістом кожного конкретного
навчального тексту, ѐкий вивчаять іноземці. Загалом бажано відбирати матеріал, ѐкий розкривав би
прѐмі і переносні значеннѐ фразеологічних одиниць, а також створявати ситуації, в ѐких доречним було
б використаннѐ певних стійких висловів.
Завдѐки фразеології процес навчаннѐ іноземців стаю більш інтенсивним. Проте, щоб фраземи
органічно поюднувалисѐ з навчальним матеріалом потрібно достатньо і різносторонньо їх опрацьовувати.
Українська фразеологіѐ ю об’юктом дослідженнѐ багатьох мовознавців, тому чимало проблематичних
завдань вже вирішено. Ю також напрацяваннѐ з фразеології длѐ іноземної аудиторії. Хоч таких розробок
мало, проте їхнѐ наѐвність свідчить про зацікавленість і потребу в подібних матеріалах.
Щодо адаптації різних аспектів фразеологічної науки до потреб іноземних студентів, то семантику
можна вважати найбільш пристосованоя (ѐкщо йдетьсѐ про вивченнѐ української мови на
завершальному етапі), тоді ѐк, наприклад, особливості структури, компонентний склад фразеологізмів
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залишаятьсѐ на етапі поверхового розглѐду (в міру потреби). Внаслідок таких недопрацявань
неможливо правильно організувати фразеологічний матеріал длѐ презентації його в іншомовній
аудиторії.
Так, недостатню вивченнѐ діюслів руху перешкоджаю ефективному впровадження фразем з цими
компонентами в курс української мови ѐк іноземної. А доцільно було б всесторонньо опрацявати ці
стійкі вислови. Оскільки діюслова, що позначаять рух, маять високу частотність вживаннѐ, ю
найѐскравішими представниками діюслівної лексики і належать до ѐдра категорійного значеннѐ, то й
використаннѐ в мовленні фразеологізмів з цими компонентами досить широке. А отже, вивченнѐ таких
одиниць ю актуальним *2+.
Можна обмежитисѐ й лише фразеологізмами у вузькому значенні, і лише тими, до складу ѐких
входѐть безпрефіксальні діюслова, що позначаять рух (таких у Словнику фразеологізмів української
мови *3+ – 179 одиниць). Внаслідок урахуваннѐ специфіки відібраного матеріалу, його найкраще
систематизувати відповідно до класифікацій Дудика та Виноградова, а, отже, розподілити на
фразеологічні зрощеннѐ, юдності, сполученнѐ, вирази та фразеологізовані сполученнѐ (семантична
класифікаціѐ).
І не менш важливоя була б ідеографічна класифікаціѐ, представлена хоч би й одніюя
фразеотематичноя групоя «Лядина».
Зазначені класифікації (семантична й ідеографічна) *4+ маять вагоме значеннѐ длѐ виокремленнѐ
стійких одиниць до курсу української мови ѐк іноземної на певних етапах. Так, тематичний розглѐд
фразеологізмів з діюсловами руху дозволѐю виокремити ті одиниці, ѐкі містѐть діюслівні компоненти (зі
значенѐм руху), вжиті в прѐмому значенні, що важливо длѐ обґрунтуваннѐ залученнѐ цих висловів до
програми початкового етапу навчаннѐ іноземців. Окрім цього тематична диференціаціѐ зазначених
стійких одиниць забезпечую ще й встановленнѐ між ними синонімічних й антонімічних зв’ѐзків.
Доцільно з’ѐсовувати особливості відібраного матеріалу й щодо діюслівного виду, позначуваного
напрѐму руху, матеріального вираженнѐ діюслова, вказувати деѐкі моменти, пов’ѐзані з актуальністя
вивченнѐ певних одиниць в межах граматичних тем. Але, оскільки нас цікавлѐть фраземи ѐк неподільні,
то й систему завдань з фразеології длѐ іноземців, навіть на початковому етапі навчаннѐ, потрібно
розробити так, щоб, посприѐти досѐгнення комунікативної мети.
Щодо фразеологічних одиниць з діюсловами руху (зрощень, юдностей та сполучень), то в курсі
української мови ѐк іноземної вони займатимуть різні позиції стосовно рівнів оволодіннѐ мовоя
студентів. Слід відзначити, що длѐ початку доцільніше було б залучити до навчального процесу
фразеологізми-сполученнѐ, оскільки вони характеризуятьсѐ до певної міри пов’ѐзаністя змісту
компонентів з семантикоя фразеологізма вцілому.
Длѐ укладаннѐ системи вправ на основі результатів семантичної та ідеографічної класифікації
можна відібрати окремі вислови: з діюсловами руху, вжитими в прѐмих значеннѐх, – длѐ початкового і
середнього рівнів і зі складнішим компонентним складом – длѐ вищого рівнѐ. Оскільки фразеологізми
найчастіше позначаять особливості характеру лядини *5+, то перспективно розроблѐти завданнѐ длѐ
відпрацяваннѐ саме ціюї теми.
На нижчих рівнѐх (початковий і середній) володіннѐ українськоя мовоя доцільно подавати длѐ
опрацяваннѐ іноземцѐм тексти, ѐкі містѐть по одній стійкій одиниці. Кожну з цих одиниць потрібно
вивчати контекстуально і закріплявати, виконуячи післѐтекстові вправи (знайти у тексті нові слова
(вислови) і записати у словник; записати виділене слово в називному відмінку і утворити множину;
скласти реченнѐ зі записаним у словник фразеологізмом; скласти реченнѐ з поданих слів і виразів;
замінити підкреслені слова відповідним фразеологізмом; написати невелике оповіданнѐ і використати
фразеологізм). Перед опрацяваннѐм текстів слід розглѐдати ще й передтекстові завданнѐ, ѐкі містѐть
відповідний лексичний та граматичний матеріал длѐ повтореннѐ, оскільки компонентне наповненнѐ
текстів длѐ початкового і частково середнього рівнѐ базуютьсѐ на лексиці вже вивчених раніше тем.
Чітку межу між початковим і середнім етапом навчаннѐ провести важко: можуть повторяватисѐ
завданнѐ, розглѐдатисѐ ті самі фразеологічні одиниці (з метоя збереженнѐ системності вправ). Проте
тексти середнього рівнѐ маять бути складнішими, що автоматично ускладняю завданнѐ, дещо
наближаячи найважчі з них до вищого рівнѐ навчаннѐ української мови ѐк іноземної.
На вищому ж рівні до системи вправ *6+ можна вклячити наступні завданнѐ: з’ѐсувати значеннѐ
фразеологізмів; замінити виділені слова стійкими одиницѐми; знайти фразеологізми в реченнѐх;
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підібрати синоніми до фразеологічних одиниць; знайти фразеологізм, ѐкий не належить до висловів з
певним значеннѐм; навести приклади фразеологічних антонімів, користуячись словником; ввести в
контекст вислів а) в прѐмому значенні, б) ѐк фразеологізм; скласти короткий діалог, використовуячи
фразеологічні одиниці; прочитати текст з фразеологізмами і спробувати переказати, попередньо
з’ѐсувавши все незрозуміле. Ці вправи, на закріпленнѐ вивченого матеріалу можна пропонувати
іноземним студентам з високим рівнем знань, ѐкі готуятьсѐ стати викладачами української мови і ѐким
викладаять фразеологія майже так, ѐк українцѐм: повідомлѐять теоретичні відомості, поѐсняять
новий фразеологічний матеріал, пропонуять длѐ закріпленнѐ вивченого виконати рѐд вправ.
Щодо поетапного навчаннѐ фразеології в іншомовній аудиторії, то вже ю чимало розробок,
зоріюнтованих на студентів з високим рівнем знань, тоді ѐк длѐ початкових етапів роботи з іноземцѐми
подібні матеріали, що ю дуже потрібними, тільки почали розроблѐти.
Загалом залученнѐ фразеології до курсу української мови ѐк іноземної ю перспективним. Стійкі
одиниці сприѐять збагачення словникового запасу, вироблення автоматизму у вживанні граматичних
форм, усвідомлення зросту мовної компетенції, а ще фразеологізми забезпечуять налагодженнѐ
зв’ѐзків у колективі, посиляять мотивація до вивченнѐ мови і що дуже важливо – формуять особливе
українське світобаченнѐ.
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Борис НЕБЕСНИЙ
Національна рада української національної меншини, м. Новий Сад, Сербіѐ

НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ У СЕРБІЇ
Збереженнѐ національної ідентичності у діаспорі ю питаннѐм складним, зокрема важливим длѐ
збереженнѐ ідентичності малочислених меншин, ѐкі проживаять за межами їхньої батьківщини.
Ідентичність національних меншин виражаютьсѐ у мові, звичаѐх, народному надбанні й інформуванні на
рідній мові. Основну ознаку приналежності кожного народу становить знаннѐ рідної мови. У
місцевостѐх з малочисленоя популѐціюя велику роль у питанні збереженнѐ рідної мови відіграю сім’ѐ.
Порѐд з сім’юя велику роль у збереженні національної самобутності відіграять школи, культурномистецькі товариства, різні заходи, гостяваннѐ професійних і аматорських ансамблів з рідного края,
екскурсії в рідну земля і т.д.
Надіюмосѐ, що ціюя доповіддя звернемо увагу на становище української національної меншини у
Сербії щодо вивченнѐ української мови. В Сербії проживаю малочисельна громада Українців. Сучасні
Українці у Сербії, ѐкі переважно проживаять в Автономному Края Воюводини, походѐть від міграції
Українців з Боснії і Герцеговини, ѐка відбуласѐ у часі, коли Босніѐ, Герцеговина і Сербіѐ були
республіками колишньої Ягославії.
Доселення кінця XIX – початку XX століть
До 1878 року Босніѐ і Герцеговина була під Турецькоя владоя. Післѐ Берлінського конгресу ці
землі були окуповані Австро-угорськоя монархіюя, а анексовані в 1909 році. Відразу ж післѐ
встановленнѐ Верховного державного управліннѐ 1879 року почаласѐ систематична колонізаціѐ.
Колонізаціѐ іноземних громадѐн у Боснія і Герцеговину почаласѐ 1896 року, а офіційно закінчена
1905 року. В дійсності переселеннѐ почалосѐ вже 1880 року і тривало до початку Першої світової війни
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

1914 року. Найперше переселилисѐ Німці, дещо пізніше Італійці, потім Моравці, Чехи, Угорці і Словаки.
Післѐ Німецької найчисельнішу групу колоністів у Боснія представлѐли Українці. З ціюя етнічноя
групоя переселилисѐ і Полѐки. Переселенцѐми були вихідці з Галичини, в меншім числі з Північної
Буковини і Закарпаттѐ. Це переселеннѐ вважалосѐ «інтерноя» колонізаціюя, в зв’ѐзку з тим, що цей
край вже був під владоя Австрії. Перші українські колоністи поѐвилисѐ раніше 1890 року. 1898-1901
року відбулосѐ найчисельніше переселеннѐ, поодинокі переселеннѐ тривали ще до початку Першої
світової війни і пізніше. Вважаютьсѐ, що в цій міграції переселилосѐ від 18.000 до 20.000 лядей. Українці
у Боснія переселені під назвоя Русини, але вони себе іменували Українцѐми, а місцеве населеннѐ
називало їх Галиціѐнами.
Їхню життѐ післѐ переселеннѐ було надзвичайно тѐжким. Сім’ї проживали в турецьких господарських
будівлѐх, шатрах, а часто й під чистим небом. Продукти харчуваннѐ і ціни перевезеннѐ на отриману чи
придбану локація були досить високими. Це приводило до швидкого зубожіннѐ переселенців. Коштів за
продану господарку в Україні не ставало, і залишалосѐ все менше коштів на придбаннѐ нового хазѐйства.
Стан справ був значно погіршений через незнаннѐ мови, також через неприѐтельське відношеннѐ місцевих
жителів, погані житлові умови, голод, хвороби, велике число смертельних випадків та інші проблеми. Така
ситуаціѐ викликала у лядей відчай і безнадія, випадки п’ѐнства, а подекуди і самовбивства. Деѐкі сім’ї
повернулисѐ в Україну, а деѐкі продовжили свій шлѐх до Ювропи та заокеанських земель. Цей період був
одним з найтѐжчих періодів життѐ іммігрантів у новому середовищі.
Потрібно було більше десѐти років, щоб Українці звикли до нового середовища і
самоорганізувалисѐ в економічному і громадському житті. Сім’ї поступово покращили свою житлове
становище, були сформовані перші ощадні і земельні спілки, засновані перші парафії, відкриті
бібліотеки і читальні тощо.
Перша світова війна 1914 року принесла нові стражданнѐ. Мужчини були мобілізовані в армія,
жінки і діти залишилисѐ без захисту і робочої сили, поѐвилисѐ крадіжки і напади, смертельні випадки. І
до цього небагаті, ѐк правило багаточисельні сім’ї ще більше зубожіли. Післѐ закінченнѐ війни Українці
опинилисѐ у новому положенні, тому що була створена нова держава – Королівство Сербів, Хорватів,
Словенців, пізніше Ягославіѐ. Це привело до нових еміграційних процесів у Боснії.
Період між двома війнами був періодом консолідації і покращеннѐ становища і положеннѐ
Українців. Це був найуспішніший період господарської і громадської діѐльності, коли українське
населеннѐ було перегруповане у міста, покращено його становище. У громадському напрѐмку
формовані нові Греко-католицькі парафії, відновлено громадське життѐ шлѐхом культурно-мистецьких
товариств, розпочато видавництво часопису і річних календарів. Батьки віддавали своїх дітей не тільки
на навчаннѐ ремеслу, а і у середні школи і на факультети.
Між тим Друга світова війна 1941 року визвала нові, небаченого масштабу катастрофи. Нова
мобілізаціѐ мужчин і відправленнѐ їх на східний і західний фронт, ув’ѐзненнѐ, відправленнѐ в
концтабори, нові вбивства, грабуваннѐ, великі звірства… Порѐд з тим за період війни і післѐ її закінченнѐ
наступили великі громадсько-політичні зміни. Ще за період війни Німецьке населеннѐ переселилосѐ у
Німеччину і в Австрія. Згідно з договором влади Федеративної Народної Республіки Ягославії і
Р.Польщі 1946 року Полѐки виселені у Шлезія у Польщі. Частина українського населеннѐ з Боснії
розселено або колонізовано в інші частини нової Ягославії. Таким чином українське населеннѐ у Боснії
зменшено і розсіѐно. Національна структура населеннѐ цього края знову змінена.
Наприкінці необхідно зазначити, що положеннѐ Українців на території колишньої Ягославії було
в більшій мірі злагодженим післѐ її розколу дев’ѐностих років минулого століттѐ. Малочисельна
українська національна спільнота зменшена током виселеннѐ у заокеанські землі (Канада, Австраліѐ,
США) і Західну Ювропу. В результаті розколу Ягославії і її поділу на три самостійні, незалежні держави –
Сербія, Хорватія, Боснія і Герцеговину – Українці опинилисѐ у цих трьох державах у ще меншому числі.
У Боснії залишилосѐ близько 4.000, у Хорватії білѐ 2.500 і в Сербії 5.500 українців.
Задлѐ висвітленнѐ нашої теми необхідно наголосити, що за цей весь період навчаннѐ на рідній мові
длѐ представників нашої спільноти не було можливим. Державні адміністрації уникали організуваннѐ і
фінансуваннѐ навчаннѐ. Вивченнѐ рідної мови відбувалосѐ завдѐки самостійному організування
населеннѐ. Школи були організовані в особистих будинках, церквами і у короткому періоді при Монастирі
у Камениці. Так ѐк професійних учителів не було, занѐттѐ проводили освічені ляди, найчастіше монахи і
свѐщеники. Занѐттѐ проводилосѐ за допомогоя малочисельних книг і часописів, ѐкі періодично
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доставлѐли з України. Практично поколіннѐ, народжені у цьому періоді, не отримали освіти на рідній мові.
Розмовна мова збережена завдѐки сім’ї, а граматику вивчили поодинокі особи.
Переселення Українців з Боснії у Р.Сербію, точніше в АК Воєводину
Післѐ переселеннѐ Українців у Боснія були встановлені контакти з Русинами у Воюводині.
Пов’ѐзувала їх Греко-католицька віра і релѐтивно споріднена мова, зв’ѐзували шляби, найчастіше у
Воюводині. Це були випадки поодиноких переселень з Боснії в АК Воюводини. Переселеннѐ відбувалосѐ
дещо інтенсивніше післѐ утвореннѐ Королівства Сербів, Хорваті і Словенців, а зокрема перед самим
початком і в період Другої світової війни.
Більш масово переселеннѐ у Воюводину відбулосѐ післѐ Другої світової війни (у 1945 і 1946 роках). У
новій державі Федеративній Народній Республіці Ягославіѐ проходила колонізаціѐ партизанських сімей з
Боснії, Ліки, Банії, Герцеговини, Далмації, Чорної Гори і Сербії. У току ціюї колонізації доселено і декілька
десѐтків українських сімей. Українці населилисѐ у Рускому Селі, Новому Козарці і Країшніку у Банату, потім у
Будісаві, Ковіля, Качу, Бачкому арку, Змаюву, Раткову і других місцѐх у Бачкі, а декілька сімей доселилосѐ і у
Бешку, Добановці і на Соко хутору у Срему. З оглѐду на широкий простір, на ѐкому колонізовані у малому
числі, Українці у цих місцевостѐх були малочисельноя і невідомоя етнічноя групоя.
Поодинокі переселеннѐ з Боснії у Воюводину, ѐкі були зумовлені покращеннѐм умов життѐ, стали
інтенсивнішими у п’ѐтдесѐтих і шістдесѐтих роках минулого віку. Незважаячи на те, що переселеннѐ
було неорганізованим, переселилосѐ велике число Українців, і у Воюводині настаю евідентна українська
діаспора. За переписом населеннѐ післѐ Другої світової неможливо встановити число українців у
Воюводині, так ѐк Українська національна меншина не була зазначена в окремій графі, а зазначена в
спільній під назвоя ,,Русини, Рутени, Українці, Малоруси», або по припадності по вірі. Ці дані не давали
дійсної картини про число Українців. Тільки у переписі населеннѐ післѐ 1971 року Українці отримали
статус національності і своя графу у бланках перепису.
За переписом населеннѐ, з 2002 року у Сербії 5354 осіб визналосѐ Українцѐми, а у 1991 року їх було
4957, що представлѐю збільшеннѐ на 8%. Між іншим, цей показник приблизно вказую на збільшеннѐ загального
числа Українців, ѐкі від перепису до перепису по-іншому виѐснѐлисѐ щодо питаннѐ національності. За деѐкими
даними, з 1971 року загальне число Українців в Сербії зменшено на близько 10%.
У Воюводині проживаю 4635, або 87% загального числа Українців у Сербії. В інших частинах Сербії
проживаю близько 750 Українців, а 60% від цього числа проживаю у Белграді. Українці на сьогоднішній
день проживаять у майже всіх общинах Воюводини, у 200 населених пунктах.
З часом приходить до групуваннѐ українського населеннѐ. В общинах Кула, Вербас, Сремська
Мітровицѐ, Новий Сад і Інджіѐ проживаю близько 85% всіх Українців Воюводини. Найбільше число проживаю
в общинах Кула ( близько 1500), Вербас ( близько 1000), Сремська Мітровицѐ (близько 600), Новий Сад і
Інджіѐ ( близько 450) жителів і т.д. Таку згрупованість можна оцінити позитивно. Але з іншого боку, і у даних
общинах Українці проживаять у багатьох населених пунктах, котрі віддалені один від одного і до 20 км.
Досвід вивчення української мови у Сербії
З попереднього можна заклячити, що українській діаспорі на цих просторах загрожую релѐтивно
швидка асимілѐціѐ і зникненнѐ. Цей висновок можна підтвердити на основі того, що українська
популѐціѐ слабо володію своюя рідноя мовоя. Третю поколіннѐ українців, ѐке народилосѐ і виросло
далеко за межами Батьківщини, погано володію рідноя мовоя. Тепер підростаю і п’ѐте поколіннѐ, котре
часто і не розумію рідну мову. Зокрема хвиляю те, що через незнаннѐ мови губитьсѐ всѐкий зв’ѐзок зі
своїм українським народом.
Виникаю питаннѐ, ѐк зберегти українську меншину і уповільнити її асимілѐція. Найважливішим
завданнѐм ю збереженнѐ рідної мови у сім’ї. Це завданнѐ не ю простим з оглѐду на те, що велике число
сімей не ю чисто українськими. Другим завданнѐм ю створеннѐ національних інституцій, ангажованих на
завданні збереженнѐ національної ідентичності, організації різних видів вивченнѐ рідної мови,
ознайомленнѐ з національноя історіюя і культуроя. Важливе значеннѐ надаютьсѐ і культурномистецьким товариствам, відзначеннѐм визначних дат української культури, історії і др. Організуваннѐ
оглѐдів культури, фестивалів розвиваять позитивну енергія і ентузіазм у молоді і спонукаять до
ангажуваннѐ у культурно-мистецьких товариствах.
Малочисельна національна меншина у Сербії не маю можливості особистими силами забезпечити
умови длѐ проведеннѐ таких видів діѐльності. Длѐ реалізації даної цілі необхідно отримати підтримку
середовища, в ѐкому національна меншина живе, відносну підтримку держави – так звану позитивну

327

Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

дискримінація. З заснуваннѐм Національної ради української національної меншини Сербії українська
спільнота Сербії вперше в історії Українців на цих просторах отримала статус національної меншини, а
разом з тим і значнішу підтримку.
Роль рідної країни – України у цьому питанні ю дуже важливоя.
Факультативне вивчення рідної мови з елементами національної культури
Факультативне вивченнѐ української мови з елементами національної культури ю юдиним
інституційним видом освіти на українській мові у Сербії. Факультативні уроки організовані в
середовищах, в ѐких існую відповідне число учнів. Передачі проходѐть у восьмирічних школах з
сербськоя мовоя викладаннѐ, по два уроки один раз в тиждень.
При проведенні занѐть викладачі зустрічаятьсѐ з рѐдом проблем. У зв’ѐзку з тим, що діти навчаятьсѐ
у різних восьмирічних школах, в дві зміни, досить компліковано узгодити терміни проведеннѐ уроків. Батьки
часто змушені водити дітей у віддалені частини міста. Класи згруповані з учнів різного шкільного віку з
різним рівнем знань. Занѐттѐ в цих школах ю факультативного (необов’ѐзкового) характеру. Нерідко і батьки
погано володіять рідноя мовоя і нерадо записуять дітей на уроки української мови. В зв’ѐзку з тим виникаю
питаннѐ, чи можливо досѐгнути відповідних результатів у таких умовах.
Задлѐ вирішеннѐ цих багаточисельних питань у вивченні рідної мови Відділ освіти запропонував
Національній раді, а Рада постановила про формуваннѐ Батьківського комітету.
В Батьківський комітет входѐть батьки дітей, ѐкі вивчаять факультативно українську мову з
елементами національної культури. На сьогоднішній день у комітет входѐть по двою представників з
Кули, Вербасу, Нового Саду, Сремської Мітровиці і Інджії.
Основними завданнѐми Батьківського комітету ю:
створявати і розвивати свідомість про необхідність вивченнѐ української мови у батьків і дітей;
проводити роботу на ниві популѐризації вивченнѐ української мови;
пропонувати і розглѐдати напрѐмки покращеннѐ ѐкості в освітньо-виховній роботі;
розглѐдати умови праці закладів, у ѐких проходѐть занѐттѐ української мови, пропонувати
нові області, де б могло бути організовано навчаннѐ;
розглѐдати і пропонувати програму Літніх шкіл україністики у Сербії та Україні;
давати згоду длѐ проведеннѐ екскурсій в країні і поза її межами;
розглѐдати звіт проведеннѐ екскурсій;
розглѐдати використаннѐ коштів длѐ проведеннѐ Літньої школи;
працявати над наданнѐм нагород успішним учнѐм і викладачам.
Батьківський комітет свої пропозиції, питаннѐ і рішеннѐ надсилаю Відділу освіти, голові
Національної ради і Національній раді.
Вивченнѐ української мови з елементами національної культури у Сербії організовано тільки у АК
Воюводини. Занѐттѐ відбуваятьсѐ у Кулі (22 учні), Вербасі (21), Сремській Мітровиці (15), Новому Саді
(8), Інджії (15), Будісаві (4). Загальне число становить менше ста учнів. Знаячи, що у Сербії
нараховуютьсѐ понад 350 дітей шкільного віку (не рахуячи студентів), зрозуміло що цим видом
навчаннѐ охоплено тільки четверта частина дітей шкільного віку.
Кошти, необхідні длѐ здійсненнѐ цього виду навчаннѐ, надаять відповідні державні органи.
Попри всі проблеми визнано, що цей вид освіти необхідно зберегти і покращити.
Літні школи україністики «Просвіта»
Літні школи ю одним з важливих видів освіти рідноя мовоя малочисельних національних
меншин, таких ѐк українська. Літні школи можуть бути організовані длѐ учнів зі всіх областей Сербії, а
найперше з тих місць, де не існую факультативів української мови. Досвід організуваннѐ такого виду
навчаннѐ рідної мови в української національної спільноти у Сербії налічую десѐть років. Поодинокі
молодіжні літні табори з цілля збереженнѐ національної культури були і раніше, але ці табори не
виконували функція шкіл.
Літнѐ школа україністики «Просвіта» ѐк нова форма навчаннѐ встановлена 1998 року. Перша Літнѐ
школа україністики «Просвіта» організована 1998 року з 15 липнѐ по 15 серпнѐ на Фрушкій Горі, з
допомогоя Виконавчої ради АК Воюводини, організатором було Товариство української мови,
літератури і культури Воюводини «Просвіта». Школу відвідувало 50 учнів, поділених на дві групи.
Занѐттѐ у Літній школі проводилисѐ за попередньо складеним і затвердженим Планом і
Програмоя роботи. Вихователѐми були викладачі з Сербії, а уроки проводили вчителі зі Львова і
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Киюва. Длѐ викладаннѐ додаткових лекцій ангажовано викладачів з різних галузей (катехизму,
історії, літератури і драматургії, радіожурналістики, маляваннѐ). Також було складено програму
фізичних активностей (волейбол, баскетбол, теніс, футбол) і занѐть у танцявальному гуртку і гуртку
співу, рукоділлѐ тощо. У рамках програми «Впізнай свій край» були організовані поїздки у
монастирі на Фрушкій Горі, відвідані історичні місцѐ Сремські Карловці, Петроварадинське
укріпленнѐ, відвідано будинок відпочинку у Врдніку, пам’ѐтник на Ірішкому вінці та ін.
Ця Літня школу відзначили найвищими оцінками спеціалісти з галузі освіти, Крайовий
секретаріат освіти, Крайовий секретаріат національних меншин, Виконавча рада АК Воюводини. Цѐ
Літнѐ школа стала зразковоя і взірцем длѐ всіх наступних шкіл.
Перегляд минулих Літніх шкіл
Літні школи, проведені в Сербії:
1998 року –на Ірішкому Вінці у Будинку відпочинку «Електровоюводини» – 50 учнів;
2000року – в інтернаті Гімназії «ан Колар» у Бачкому Петровця – 56 учнів;
2001 року – у Сремській Мітровиці, Інтернаті середньої школи – 38учнів (I відділеннѐ.)
2004 року – у Будинку учнів у Сомборі – 58 учнів;
2007 року – м. Зеленіка, Чорна Гора – 48 учнів.
Літні школи, проведені в Україні:
1999 року – у Івано-Франківській обл., м. Долина – 103 учні;
2001 року – у Тернопільській обл., м. Бучач – 46 учнів;
2002 року – м. Борщів Тернопільської обл. – 34 учні;
2005 року – м. Львів – 47 учнів;
2006 року – м. Калуш Івано-Франківська обл. – 45 учнів (перше від.)
2006 року – м. Бучач – 45 учнів (друге від.).
Кошти длѐ фінансуваннѐ цих шкіл надані різними інституціѐми, залежно від місцѐ проведеннѐ
школи. Найчастіше кошти виділили Виконавча рада Воюводини, Державна адміністраціѐ в Україні в
областѐх і містах, де проходили ці школи, Національна рада української національної меншини у Сербії,
а частину коштів забезпечили батьки.
Разом з тим, Літні школи і по сьогодні не отримали форми інституції. Кожного шкільного року
організатори починаять все спочатку, шукаячи місце проведеннѐ школи, кошти, транспорт та ін. Багато
питань просто неможливо вирішити до самого початку Літньої школи.
За останні десѐть років у Літніх школах навчалосѐ понад 600 учнів. З попереднього можна
зробити висновок, що українська національна меншина маю чималий досвід у вивченні української
мови шлѐхом Літніх шкіл.
І порѐд з тим ці школи і по сьогодні не отримали статусу освітніх інституцій ні у Сербії, ні в Україні.
Питання підручників
Самим тим, що в Україні можна придбати необхідну кількість букварів та інших підручників длѐ
вивченнѐ української мови у Сербії, це питаннѐ не повинно бути проблематичним. Необхідно наголосити,
що букварі і підручники, придбані в Україні досить ѐкісні, з всесторонньо і професійно розглѐнутими темами
з мови, літератури, географії та інших шкільних предметів та прекрасно ілястровані. Все ж таки з’ѐвлѐютьсѐ
питаннѐ, чи такі підручники ю відповідними длѐ вивченнѐ мови в діаспорі.
В Сербії українську мову вивчаять діти шкільного віку, ѐкі вже в основному вивчили азбуку. У
Сербії пишуть кирилицея, а це значить, що дітѐм необхідно поѐснити тільки окремі українські букви: і-і,
ї-йі, ю- йе, ѐ-йа, я-йу, щ-шч і ь(м’ѐкий знак), вимову (и,г,б), наголос і под.
Наші діти, ѐкі українську мову вивчаять по дві години на тиждень і близько десѐти днів в Літніх
школах, не можуть осѐгнути програму і весь матеріал з українських підручників, ѐкі призначені длѐ
вивченнѐ предметів в школах з повним фондом годин. Елементарне знаннѐ розмовної мови, основні
знаннѐ з літератури, історії і географії України, ознайомленнѐ з народними і релігійними звичаѐми і
обрѐдами – це основні завданнѐ, ѐкі стоѐть перед учнѐми факультативів української мови з елементами
національної культури. З цього можна зробити висновок, що необхідно приділити велику увагу
підручникам длѐ навчаннѐ дітей у діаспорі. Це питаннѐ можна вирішити тільки при співробітництві зі
спеціалістами з України. Цѐ конференціѐ даю нагоду порушити ініціативу щодо ангажуваннѐ експертів з
України у написанні відповідного підручника длѐ діаспори у Сербії.
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Питання викладачів
Вибір викладачів української мови у діаспорі ю важливим і нелегким завданнѐм. Працівник освіти,
ѐкий займаютьсѐ цим питаннѐм повинен задовольнѐти досить складні вимоги. Викладач повинен в
короткому об’юмі навчальних годин (дві години на тиждень) навчити учнів української мови, ознайомити з
літературоя, національноя культуроя, звичаѐми і обрѐдами, народноя кухнея, українськоя вишивкоя і
тому подібне. Не менш важливим завданнѐм ю пробудити у дітей відчуттѐ приналежності своюму народові.
У Сербії на філологічному факультеті Белградського університету існую Кафедра української мови,
ѐка випустила три групи студентів. Між іншим, реальні умови професійного ангажуваннѐ випускників
цього факультету у викладанні факультативів української мови незначні.
Питаннѐ відповідного освітнього кадру ѐвлѐютьсѐ першочерговим завданнѐм Національної ради
української національної меншини у Сербії. У вирішенні цього питаннѐ великоя допомогоя би було
організуваннѐ в Україні спеціальних курсів длѐ викладачів з діаспори.
Відкриття Лекторату української мови в Університеті у Новому Саді
В тісному зв’ѐзку з питаннѐм викладачів ю питаннѐ відкриттѐ відділу (Лекторату) української мови
в Університеті у Новому Саді. Відкриттѐ цього відділу ю дуже важливим щодо питаннѐ посиленнѐ
зв’ѐзків між Сербіюя й Україноя. Длѐ української діаспори у АК Воюводиони це питаннѐ ю важливим.
Необхідно зазначити, що у Воюводині виходить місѐчне виданнѐ ,,Рідне слово» і періодичний часопис
«Українське слово», у зв’ѐзку з тим лекторат велику роль відіграв би у покращенні мовної культури. Це
питаннѐ повинні вирішуватись одночасно в Університетах Сербії і Україні. Національна рада 2005 року
порушила це питаннѐ на філологічному факультеті у Новому Саді. Тоді отримано позитивну відповідь,
але і по сьогодні на філологічному факультеті Університету у Новому Саді не вирішено фінансові умови
длѐ його реалізації. Вважаюмо, що ініціатива з ціюї наукової конференції допомогла б порушення
питаннѐ відкриттѐ Відділу (лекторату) української мови в Університеті Нового Саду у співробітництві з
одним з Університетів в Україні.
Освіта з допомогою мас-медій
Вивченнѐ української мови успішно можна здійснявати і за допомогоя освітніх емісій по
телебачення. Телебаченнѐ на сьогодні ю одним з наймогутніших і найвпливовіших медій в інформуванні,
а також і в освіті. Популѐрними ю телевізійні передачі, ѐкі допомагаять у вивченні іноземних мов. У Сербії
популѐрними були передачі вивченнѐ французької, італійської та англійської мов.
Телевізійні передачі українськоя мовоя у Сербії трансляятьсѐ дві години місѐчно. Телевізійні
передачі можна використати і длѐ вивченнѐ української мови, історії і культури. У цьому випадку
необхідно збільшити кількість передач українськоя мовоя.
Емісії повинні би виходити в ефір серіѐми, з допомогоя і участя у них педагога, психолога і
професійних акторів (вимова, наголоси, читаннѐ). Тематичні передачі, у ѐких представлені класики
української літератури і їх твори, історичні події, традиційні народні звичаї, пам’ѐтки культури та історії,
природні багатства, регіони, міста та ін. були би цікавими і корисними длѐ глѐдачів.
З оглѐдом на чисельність української меншини, шкільні передачі були б найкращоя формоя
навчаннѐ. Цим способом одночасно освіту може здобути і середню, і молодше поколіннѐ. Наприклад,
ѐкби у Воюводині передачу подивилосѐ 10% Українців, це би був клас з 550 учнів. Разом з Українцѐми
українську мову шлѐхом телебаченнѐ могли б вивчати й інші народи, так ѐк зацікавленість до України
весь час зростаю.
Висновки
Малочисельна українська національна меншина у Республіці Сербії прикладаю значних зусиль у
питанні збереженнѐ своюї ідентичності. Національна рада української національної меншини,
організована 2003 року при допомозі Міністерства прав лядини і меншин, ю основноя організаціюя, ѐка
займаютьсѐ цим важливим питаннѐм. Національна рада і її відділи освіти, культури і інформуваннѐ з
допомогоя відповідних державних органів забезпечили умови длѐ всебічної діѐльності у галузѐх освіти,
культури, інформуваннѐ на українській мові.
Відділ освіти працяю над збереженнѐм української мови серед малочисельної, розпорошеної на
просторах Воюводини української меншини. Ще важливішим завданнѐм цього відділу ю завданнѐ
збереженнѐ свідомості про приналежність до великого українського народу. У зв’ѐзку з цим можна
зазначити, що одним з головних завдань відділу ю пробудженнѐ у батьків і дітей почуттѐ необхідності
знаннѐ української мови. Відділ освіти піклуютьсѐ про забезпеченнѐ приміщеннѐм, де відбуваютьсѐ
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навчаннѐ, вибір відповідного способу освіти, складаю шкільну програму, забезпечую відповідними кадрами,
підручниками, необхідними коштами та ін. Длѐ реалізації ціюї програми потрібні значні матеріальні кошти.
Такі складні завданнѐ національна меншина реалізувати самостійно не в силі, длѐ цього потрібна
допомога відповідних державних органів. Коли йдетьсѐ про малочисельну національну меншину, це
питаннѐ ю ще складнішим.
Зрозуміло, що це стосуютьсѐ не тільки освіти, а й збереженнѐ культури: фінансуваннѐ
культурно-мистецьких товариств, підтримка таких культурних заходів, ѐк фестивалі, виставки,
гостяваннѐ національних установ та ін.
Коли говоримо про підтримку сербського народу в здійсненні цілей української меншини у
Республіці Сербії, необхідно згадати, що великий внесок надаю Сербсько-українське товариство з
Нового Саду, засноване 1994 року. Це товариство активно працяю на установленні дружніх зв’ѐзків між
сербським і українським народами. На сьогодні Товариство видало понад десѐток книг з історії
сербсько-українських відносин, організувало дві міжнародні наукові конференції на тему сербськоукраїнських зв’ѐзків, організувало чимало гостявань українських культурно-мистецьких колективів та ін.
Порѐд з тим, Товариство допомагаю афірмації української меншини у Сербії.
Порѐд з державоя, в ѐкій проживаять, важливу роль в збереженні національної ідентичності у
діаспорі відіграю і Батьківщина. Від Української держави діаспора очікую всебічної допомоги у питанні
збереженнѐ ідентичності. Коли йдетьсѐ про Ювропейські країни, питаннѐ діаспори і її положеннѐ
необхідно вчинити темоя політичних і дипломатичних контактів між двома державами. Значну роль
повинні виконувати і українські посольства. Необхідно, щоб інституції Батьківщини підтримували
постійний зв’ѐзок зі своюя діаспороя. Йдетьсѐ про матеріальну і фінансову допомогу длѐ забезпеченнѐ і
виданнѐ відповідних підручників і шкільного приладдѐ, книг, літератури і часописів, телевізійних
програм, забезпеченнѐ наставників і кампів длѐ літніх шкіл, організуваннѐ гостяваннѐ самодіѐльних і
професійних культурних установ та ін.
Віримо, що цѐ працѐ про освіту Українців в Республіці Сербії допоможе у висвітленні положеннѐ
малочисельних українських діаспор і в інших країнах.

Олесѐ ПАЛІНСЬКА, Оксана ТУРКЕВИЧ
Міжнародний інститут освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя
Національного університету «Львівська політехніка»

ПРИНЦИПИ УКЛАДАННЯ ПІДРУЧНИКА З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
НА ОСНОВІ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ
Комунікативний підхід до вивченнѐ мови ѐк іноземної – прикладний, він спрѐмований на
успішний розвиток здатності до усного спілкуваннѐ, створяю у лядини додаткову мотивація до
вивченнѐ мови, ѐка і забезпечую зацікавленнѐ до занѐть, а отже, їх ефективність і результативність.
Комунікативна методика вивченнѐ іноземної мови з’ѐвиласѐ у 60-х рр. ХХ ст. і на сьогодні набула
значного поширеннѐ: за ціюя системоя проходѐть занѐттѐ у більшості зарубіжних мовних шкіл, а також
у багатьох навчальних закладах України.
Головна відмінність ціюї методики від лексико-перекладної, традиційної длѐ української (і раніше
– радѐнської) лінгводидактики, полѐгаю в тому, що вона передбачаю передусім розвиток усного
мовленнѐ. За ціюя методикоя вивченнѐ мови починаять із запам’ѐтовуваннѐ слів і висловів,
характерних длѐ певних комунікативних ситуацій, і лише згодом під набуті знаннѐ підводѐть граматичну
базу. У процесі навчаннѐ студенти засвояять усне і писемне мовленнѐ, переклад іноземних текстів на
слух і читаннѐ. Головна мета – навчити лядину розмовлѐти іноземноя мовоя легко і відносно
грамотно, почуватисѐ комфортно в іншомовному оточенні.
«Актуальноя проблемоя ю розробленнѐ інтегративного підручника, функціональне призначеннѐ
ѐкого маю задовольнѐти нові вимоги щодо рівнѐ оволодіннѐ іноземними мовами» [3]. Тому важливим і
актуальним ю створеннѐ одномовного підручника з української мови ѐк іноземної на основі
комунікативного підходу. Наукові співробітники Міжнародного інституту освіти, культури та зв’ѐзків з
діаспороя Національного університету «Львівська політехніка» Олесѐ Палінська та Оксана Туркевич
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

працяять над створеннѐм одномовного підручника з української мови ѐк іноземної «КРОК»,
оріюнтованим ѐк на українську діаспору, так і на іноземців, що бажаять вивчати українську мову.
Цільову групу, на ѐку оріюнтований підручник, становить передусім українська діаспора, а також
іноземці, що бажаять вивчати українську мову і маять знаннѐ інших слов’ѐнських мов. Це зумовляю
певну специфіку: такі студенти, на відміну від іноземців, ѐкі взагалі ніколи не контактували з
українськоя та іншими слов’ѐнськими мовами, вже маять початкові уѐвленнѐ про граматичну структуру
мови, особливості частиномовного розподілу лексики, загальне уѐвленнѐ про побудову речень і т.д.
Значна частина потенційних студентів – іноземці українського походженнѐ, ѐкі чули українську
мову в родинах, від представників старших поколінь. Проблема у вивченні української мови длѐ них
полѐгаю у тому, щоб актуалізувати раніше набуті знаннѐ, структурувати їх, а також з’ѐсувати, ѐкі з раніше
набутих елементів мовної системи належать до літературної мови, а ѐкі – діалектні або архаїчні.
Стосовно іноземців неукраїнського походженнѐ слід зазначити, що, ѐк показую практика,
більшість із них розпочинаю вивчати українську мову післѐ того, ѐк вивчили іншу слов’ѐнську мову,
найчастіше російську і / або польську. Це суттюво полегшую завданнѐ викладача, оскільки студент уже
знайомий з такими специфічно слов’ѐнськими категоріѐми, ѐк доконаний / недоконаний вид діюслова,
відсутність артиклѐ, особливості узгодженнѐ в конструкціѐх прикметник + іменник і т.д. З іншого боку,
длѐ таких студентів актуальноя стаю проблема подоланнѐ інтерференції, джерелом ѐкої, окрім рідної
мови, будуть інші слов’ѐнські мови.
Головна засада підручника – «зануреннѐ» студента у мовну стихія, імітаціѐ мовного оточеннѐ з
метоя коректного, простого та ефективного засвоюннѐ української мови ѐк іноземної. Длѐ цього
(насамперед це стосуютьсѐ початкового рівнѐ) застосовуютьсѐ виклад матеріалу «на випередженнѐ»: у
текстах і діалогах подано більше матеріалу (ѐк лексичного, такі і граматичного), ніж маять засвоїти
студенти, тобто формуютьсѐ пасивна мовна компетенціѐ, ѐка переважаю активну. Це важливо, ѐкщо
мета, з ѐкоя студенти вивчаять українську мову, – поїздки в Україну, спілкуваннѐ з українцѐми.
Підручник складаютьсѐ з трьох частин – початкового («КРОК-1»), середнього («КРОК-2») та вищого
(«КРОК-3») рівнѐ. Відповідно до Рекомендацій Ради Ювропи [2], ѐкі базуятьсѐ на комунікативних
принципах, початковий рівень триступеневого підручника з української мови ѐк іноземної «Крок»
розрахований на студентів – елементарних користувачів рівнѐ А1 – А2, тобто студент може: розуміти і
вживати побутові повсѐкденні вирази, а також елементарні реченнѐ, необхідні длѐ задоволеннѐ
конкретних потреб. Може відрекомендуватись або представити когось та може запитувати і відповідати
на запитаннѐ про деталі особистого життѐ, наприклад, де він/вона живе; про лядей, ѐких він/вона знаю;
про речі, ѐкі він/вона маю. Може взаюмодіѐти на простому рівні, ѐкщо співрозмовник говорить повільно
і чітко та готовий прийти на допомогу. Комунікативний зміст навчаннѐ, ѐкий базуютьсѐ на поюднанні
необхідних мовленнювих навичок і вмінь з відібраним граматичним лексичним і фонетичним матеріалом,
забезпечую процес мовленнювого спілкуваннѐ іноземних студентів, що і ю метоя навчаннѐ мови.
Відповідно середній рівень відповідаю рівнѐм В 1 – В 2, завершальний рівень – С 1 – С2.
На кожному з рівнів подано мовний матеріал різного виду – аудіозаписи розмовного мовленнѐ,
поширені слова і фрази, тексти, діалоги, граматичні вправи. Матеріал розташований таким чином, щоб
поступово подати студентам необхідні комунікативні навики, базові знаннѐ з граматики української
мови, а також основну країнознавчу інформація.
«КРОК» – це комплексна розробка, до ѐкої на кожному з рівнів входѐть:
власне підручник, у ѐкому містѐтьсѐ тексти і діалоги та різноманітні теми, граматична
інформаціѐ, вправи длѐ закріпленнѐ лексичних і граматичних навиків, завданнѐ длѐ
спілкуваннѐ у групі, домашні завданнѐ. У кінці кожного курсу міститьсѐ граматичний
довідник, у ѐкому систематизовуютьсѐ й узагальняютьсѐ матеріал, поданий протѐгом
курсу. Також тут ю контрольні завданнѐ длѐ перевірки умінь і навиків;
методичний посібник длѐ вчителѐ, у ѐкому викладені загальні принципи роботи з
підручником, а також поурочні методичні поради;
компакт-диск із записами текстів, діалогів, пісень;
комплект карток із вправами, спрѐмованими на закріпленнѐ вивченої лексики і
граматичних правил; на звороті карток містѐтьсѐ клячі й поѐсненнѐ.
Курс розрахований на широке коло слухачів. Основне змістове наповненнѐ становлѐть розмовні
теми, діалоги щодо побутових ситуацій, країнознавчі тексти і та. ін. Комунікативний підхід даю
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можливість ефективно засвоявати найбільш поширені граматичні конструкції, постійно поповнявати
лексичний запас і одночасно подолати мовний бар’юр.
Підручник спрѐмований на:
формуваннѐ початкових мовних навиків, вивченнѐ базової побутової лексики та основ
граматики (початковий рівень);
розширеннѐ сфер спілкуваннѐ, вдосконаленнѐ граматичних навиків (середній рівень);
оволодіннѐ особливостѐми функціональних стилів української мови, засвоюннѐ складніших
лексичних і синтаксичних особливостей української мови (завершальний рівень).
Длѐ того, щоб зробити матеріал цікавішим, логічно структурувати його, у підручнику ю наскрізні
герої – українська родина, ѐка мешкаю у Львові. Різноманітні соціальні ролі героїв даять можливість
звертатисѐ до лексики, характерної длѐ різних соціальних груп: мама, вчителька української мови,
виступаю носіюм літературної мови; батько, водій автобуса, представлѐю розмовний модус; донькастудентка і син-школѐр ю носіѐми студентського і підліткового сленгів відповідно; через мовленнѐ бабусі
можна показати регіональний (західноукраїнський) варіант української мови (починаячи з середнього
рівнѐ). Також кожен з героїв представлѐю певну лексику, відповідно до своїх інтересів та уподобань. Ще
один герой – іноземець, студент із Канади. Він вивчаю українську мову, живе в українській родині, і
слухачі курсу можуть разом з ним вивчати лексику і граматику, а також особливості українського побуту
і культури, перебуваячи у відповідних змодельованих ситуаціѐх
Під час роботи над підручником автори зіштовхнулисѐ з цілоя низкоя труднощів
методологічного характеру, на вирішенні ѐких хотілось би зупинитись докладніше, оскільки вони типові
длѐ роботи над підручниками з мови ѐк іноземної взагалі і з УМІ зокрема.
Одніюя з найскладніших проблем, передусім на початковому рівні, ю відбір лексики. Длѐ
української мови розроблені різні типи лексичних мінімумів, ѐкими можна скористатисѐ при укладанні
підручника з УМІ: по-перше, це частотні словники длѐ української мови загалом і длѐ окремих її стилів
зокрема (див., напр., *1+) – умовно назвемо їх частотними мінімумами. По-друге, це лексичні мінімуми,
розроблені спеціально длѐ викладаннѐ української мови ѐк іноземної: це передусім «Програма з
української мови длѐ студентів-іноземців підготовчих факультетів України» [4], а також ті мінімуми, ѐкі
добираять автори існуячих підручників, умовно їх можна назвати мінімуми УМІ. Проблема полѐгаю у
тому, що слова, ѐкі логічно видаятьсѐ найбільш значимими, часто буваять малочастотними
(насамперед длѐ розмовного стиля, що важливо у нашому випадку), і навпаки. Тому длѐ відбору
лексичного мінімуму необхідно поюднувати мінімуми УМІ з частотними, таким чином відбираячи
найбільш оптимальний варіант длѐ викладаннѐ саме розмовної мови, ѐк у нашому випадку.
Ще одна проблема, пов’ѐзана з лексикоя, полѐгаю у вирішенні питаннѐ літературної норми.
Відомо, що в українській мові розрив між літературноя і розмовноя мовоя досить значний. Іншими
словами, те, що студент вивчаю за підручником, і те, що він чую на вулиці, може виѐвитисѐ настільки
різним, що це унеможливить комунікація. Тут не йдетьсѐ про ненормативні елементи, такі ѐк лайка,
суржик і т.д., але про ті компоненти мовної системи, ѐкі активно використовуятьсѐ у мовленні, але не
становлѐть літературної норми. На нашу думку, їх іноді також слід подавати у підручнику, щоправда,
післѐ літературних відповідників. До прикладу, у комунікативній ситуації «У магазині» ми подаюмо
фрази на зразок «Скажіть, будь ласка, скільки коштує кілограм картоплі?», тоді ѐк длѐ ситуації
«Ринок» подано фразу «Почому картопля?». Хоча у більшості випадків розмовні аналоги літературних
фраз, ѐкщо потрібно, подаять студентам викладачі (відповідні коментарі містѐтьсѐ у книзі длѐ вчителѐ).
Слід також звернути увагу на вибір синонімів. У випадку, ѐкщо длѐ позначеннѐ одного понѐттѐ існую
декілька синонімів (насамперед стилістичних), ми виходимо з того, ѐкий із синонімів найбільш нейтральний
і маю вищу частоту вживаннѐ. Так, наприклад, длѐ синонімічних пар «магазин» і «крамницѐ», «фотографіѐ» і
«світлина» ми віддаюмо однозначну перевагу першому з компонентів, а другий взагалі не подаюмо на
початковому рівні. Длѐ слів «решта» і «здача», друге з ѐких належить до просторічного модусу, але
вживаютьсѐ значно частіше, подані обидві форми (з відповідним коментарем викладача). Взагалі ми
намагаюмосѐ уникати проблемних моментів, пов’ѐзаних з тонкими няансами культури мови, оскільки вони,
ѐк правило, викликаять труднощі у мовленні навіть природних носіїв української мови.
Длѐ викладаннѐ іноземної мови завжди важливим ю врахуваннѐ специфічного регістру
спілкуваннѐ – т. зв. foreigner talk, або регістр спілкуваннѐ з іноземцѐми. Це, ѐк правило, використаннѐ
спрощених граматичних конструкцій, примітивізаціѐ синтаксису, описові лексичні конструкції і т.д. Длѐ
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того, щоб природнім чином подати іноземцѐм «спрощену» мову, поступово ускладняячи її, ми власне і
використовуюмо одного з героїв підручника – студента-іноземцѐ. Тексти і діалоги за його участя, ѐк
правило, і ю зразками foreigner talk, а діалоги «на вулиці», між носіѐми мови даять можливість
студентам ознайомитисѐ з реальним функціонуваннѐм мови.
Поѐсненнѐ граматики – теж один з проблемних моментів длѐ укладачів підручника, оскільки
цільова аудиторіѐ – в основному нефілологи, тобто ляди, ѐкі не маять фахової підготовки, незнайомі з
термінологіюя. Тому ми намагалисѐ уникати спеціальних філологічних поѐснень, термінів, чіткої
систематизації. Длѐ тих, хто потребую власне філологічних коментарів, у кінці кожного курсу поданий
граматичних довідник, де граматичні відомості систематизовані у виглѐді таблиць, подані назви
відмінків, діюслівних форм і т.д. Додатковий коментар міститьсѐ також у книзі длѐ вчителѐ: до прикладу,
чергуваннѐ приголосних г-з, к-ц, х-с у підручнику подані просто ѐк факт, ѐкий слід запам’ѐтати, а у посібнику
длѐ вчителѐ це ѐвище подаютьсѐ ѐк ІІ палаталізаціѐ задньоѐзикових приголосних під впливом ѣ.
Таким чином, можна стверджувати, що матеріал, структурований і поданий у підручнику за
зазначеними принципами, сприѐтиме засвоюння лексики, граматики, стилістики української мови ѐк
іноземної, подолання мовного бар’юру та інтерференції. Основноя метоя ю виробленнѐ навиків
спілкуваннѐ. Підручник перебуваю на стадії апробації в українознавчих закладах різного рівнѐ
(передусім за кордоном), що допоможе максимально врахувати потреби цільової аудиторії.
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Мирослава ФІЛІПОВА
Голова Томської регіональної громадської організації
«Центр української культури «Джерело», Росіѐ
А. МАКАРЕВИЧ
Росіѐ

МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ОСВІТИ ДІАСПОРИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
«акщо ти хочеш знищити народ, то відбери у нього мову»
Ліна Костенко
На теренах Російської Федерації мешкаять білѐ 3 (10) мільйонів українців.
Головним чином вони розташовані в обласних центрах, промислових районах та місцѐх
компактного переселеннѐ. Етнічні українці об'юднуятьсѐ в громадські товариства, національно-культурні
автономії, фольклорні гуртки. Об'юднуячу роль виконую ОУР та ФНКА. Освіта та вихованнѐ відбуваятьсѐ
в державних школах, центрах додаткового вихованнѐ, фольклорних гуртках, недільних та суботніх
школах, хореографічних та музичних колективах, на філологічних відділеннѐх вузів. Державних
загальноосвітніх шкіл – 7, з ѐких 5 в Башкортостані; 3 факультативи при школах (Вороніж, Волгоград,
с. Новорождественка); недільних шкіл – 9; філологічні факультети з викладаннѐм мови в
університетах – 8 (Саратов, Волгоград, Іванів, Тямень, Томськ, Вороніж, Уфа, Москва).
В суб’юктах Федерації (Башкортостан, Татарстан) національна освіта та культура маю
державну політичну та фінансову підтримку, реалізуятьсѐ національні програми.
Тому тільки в Башкортостані працяять 5 державних шкіл, в тому числі 4 сільські
загальноосвітні школи, 3 недільні школи в Уфі та Салаваті, філіал Московського державного
відкритого педагогічного університету ім. М. О. Шолохова. Дев’ѐть освітніх закладів різного рівнѐ
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існуять завдѐки невтомній праці громадськості товариства «Кобзар» під керівництвом творчих
самовідданих лядей Василѐ Бабенка та Володимира Дорошенка.
На безкраїх теренах Російської Федерації працяять лише дві загальноосвітні школи, де на
державному рівні викладаять предмети українознавства (Москва, Томськ).
Факультативи при школах діять в Воронежі, Волгограді та в с. Новорождественка Томської
області. Недільних шкіл лише -5 (3 в Москві, Петропавловськ- Камчатському, Сургуті). Татарстан маю
лише одну недільну школу при гімназії №32 міста Нижнюкамська.
Всі форми національної освіти використовуять вивченнѐ мови ѐк інструмент вихованнѐ і
збереженнѐ культурних та сімейних традицій українського народу.
«акщо ти хочеш знищити народ, то відбери у нього мову» (Ліна Костенко). Крім мови, в освітніх
закладах викладаять українську літературу, фольклор, країнознавство, елементи історії. В гуртках
додаткової освіти викладаять народні та художні промисли, хореографія, пісенну культуру.
Російські вузи викладаять предмети україністики на відділеннѐх філологічних факультетів:
Волгоградський педагогічний інститут;
Воронезький державний університет, філологічний факультет;
Іванівський державний університет, філологічний факультет, кафедра слов’ѐнських мов;
Краснодарський державний університет культури і мистецтва;
Московський інститут міжнародних відносин, група з вивченнѐ української мови (7 осіб –
студентів ІІІ курсу);
Саратовський державний університет, філологічний факультет;
Томський державний педагогічний інститут, філологічний факультет;
Тяменський державний університет.
На філологічних факультетах встановлено обов’ѐзкове вивченнѐ одніюї з слов’ѐнських мов
західної, східної або південної групи, серед ѐких ю українська.
В багатьох українських осередках, де немаю освітѐнських закладів, працяять гуртки дитѐчої
творчості, чиѐ діѐльність також сприѐю позитивному іміджу України. Виставлѐять українські колективи
на фестивалі також громадські товариства: Петрозаводськ, Архангельськ, Ухта, Сосногорськ, Мурманськ,
Іркутськ, акутськ, Казань, Курськ, Набережні Челни, Нижнюкамськ, Іжевськ, Краснодар, Геленджик, Сочі,
Новосибірськ, Омськ, Красноѐрськ, Норильськ, Спаськ-Дальній, Магадан, Ставрополь, Хабаровськ,
Волгоград, Вороніж, Іванів, Калінінград, Петропавловськ-Камчатський та багато інших.
Лише поверхневий оглѐд проблеми освіти російської діаспори вже дозволѐю побачити, що втрачаютьсѐ
національна свідомість і мотиваціѐ вивченнѐ та збереженнѐ української мови в російському мовному
середовищі. Держава не заборонѐю відкривати класи та факультативи з вивченнѐ національної мови, навіть
існуять державні програми. Але головна перешкода в організації освітніх закладів – лядський фактор.
Українська освіта сьогодні в більшості випадків тримаютьсѐ на ентузіазмі українців. Одна з
найпоширеніших форм національної освіти – недільна школа з різним фінансовим забезпеченнѐм, а
головний творчий потенціал російської діаспори реалізуютьсѐ через створеннѐ творчих художніх колективів.
З багаторічного досвіду видно, що молодь виховуютьсѐ на тій інформації, ѐку встигаять отримати
не тільки від своїх батьків, але й суспільства, а особливо від вчителів та керівників. Длѐ існуваннѐ
самобутності української діаспори в Росії на перший план виходить вихованнѐ та освіта молоді. А длѐ
того, щоб вогонь не вгасав, світив та грів, його треба постійно підтримувати.
На прикладі діѐльності білоруської та польської діаспори ми бачимо, ѐкі засоби необхідні длѐ
розвитку національної освіти та вихованнѐ.
Перш за все – це створеннѐ мовного середовища длѐ спілкуваннѐ:
лінгвістичні табори длѐ дітей та молоді, ѐк на території Росії, так і в Україні, за рахунок
метрополії;
постійне стажуваннѐ вчителів, обмін студентів через вузи, забезпеченнѐ учбово-методичноя
літературоя;
постійна організаціѐ міжнародних конкурсів длѐ діаспори на прикладі мовного конкурсу
ім. П. ацика;
фінансова підтримка вчителів-ентузіастів.
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Анна ХРАНЮК
Університет ім. А. Міцкевича, м. Познань, Польща

УКРАЇНСЬКА МОВА У ПОЗНАНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА
Українську мову в Польщі вивчаять передусім діти українського походженнѐ. Вони вчатьсѐ в п’ѐти
українських школах, ѐкі розташовані в різних частинах країни. У Білому Борі, Лігниці та Ґурові
Ілавецькому частина дітей живе у гуртожитку; в Перемишлі і Бартошицѐх такої можливості немаю. Інші
діти, ѐких батьки не хочуть відпустити з дому, вчатьсѐ в пунктах навчаннѐ. Скільки з тих дітей продовжую
навчаннѐ рідної мови в університетах? Не зная, чи хтось таку статистику робить. Але дивлѐчись з
перспективи Познанського університету, де ѐ викладая українську мову, цей відсоток невеликий.
У Польщі постійно зростаю інтерес до української мови. Курсів, де можна було б вивчити мову,
обмаль. Тому молодь, ѐка з різних міркувань хоче володіти нашоя мовоя, йде в університети на
філологічні відділеннѐ. На сьогодні українську мову можна вивчати в університетах у Варшаві, Кракові,
Вроцлаві, Щеціні, Ольштині, Лябліні, Познані, на стаціонарних відділеннѐх, а в деѐких університетах
також і заочно. В декількох містах можна студіявати українську філологія в вищих навчальних закладах
різного виду, ѐкі не ю університетами.
Зараз ѐ живу у Познані – це місто на заході Польщі, адміністративний і культурний центр
Великопольського воюводства, 600 тисѐч населеннѐ, 150 км до кордону з Німеччиноя. Місто вважаютьсѐ
досить активним науковим, культурним і бізнесовиим центром Польщі. Тому хочу поділитисѐ з Вами
своїми думками з перспективи саме цього реґіону, де українців небагато, хоча з кожним роком
прибуваю їх все більше і більше – це нова заробітчанська еміґраціѐ, мішані подружжѐ, стипендіати
Фонду Кіркланда та інші. Минулого року у нас відкрили Почесне консульство України. В історичному
плані Познань не мав ніѐкого відношеннѐ до України і будь-чого, що причетне до України.
Та все ж таки у жовтні 1991 року в Інституті російської філології, на Неофілологічному факультеті
Університету імені Адама Міцкевича у Познані, відкрили нову спеціалізація: «російсько-українська
філологіѐ». Зацікавленнѐ російськоя мовоя, внаслідок політичних обставин, з року в рік зменшувалосѐ.
В 1990 році у школах зліквідували обов’ѐзкове навчаннѐ російської мови. Все важче було набрати
відповідну кількість добрих випускників середнніх шкіл, а тим самим забезпечити дидактичні години
викладачам-русистам. Інститут став перед зовсім нецікавоя перспективоя ліквідації. Треба було
терміново думати, що робити, ѐк рѐтувати Інститут. І тут допомогла українська мова. Директор Інституту,
професор Антоні Маркунас подав ідея створити нову спеціалізація «русистів-україністів». Та на нову
спеціалізація бажаячих було дуже мало, бо й перспективу длѐ української мови в недалекому
майбутньому мало хто й бачив. а сама, думаячи про навчаннѐ післѐ середньої школи, хотіла піти на
українську філологія, ѐка на початку 70-х років була, здаютьсѐ, тільки в Варшавському університеті.
Постало, одначе, питаннѐ: «А що робитиму потім?». Долѐ сама все вирішила. Закінчивши Київську
консерваторія з класу бандури, багато років пізніше, цѐ ж долѐ завела мене недумано-негадано у
Познань, а там теж недумано-негадано стежка повела в університет, де й досі працяя і навчая полѐків
української мови. Упродовж багатьох років студентами російсько-української спеціалізації в основному
ставали молоді ляди зовсім випадково (так ѐк ѐ випадково стала викладачем і перекладачем), лише 4-5
осіб обирали цей напрѐмок повністя свідомо (!!!). А треба сказати, що на перший курс приймалосѐ
колись 15 осіб (зараз 25). Але врешті-решт прийшов час, коли на вступних іспитах за одне місце
боролосѐ навіть 5-6 абітуріюнтів середніх шкіл. Тепер іспитів у класичному варіанті нема. Ю конкурс
атестатів. Чи це добре? Думая, що не до кінцѐ.
Початки, ѐк це часто буваю, були дуже складні. На першому І курсі у 1991/92 році працявало лише
двою викладачів – Володимир Василенко з Харкова і Лариса Шост – тоді молоденька випускницѐ
Варшавської україністики. Чимало серцѐ і сил длѐ розвитку ціюї спеціалізації вклав професор
полоністики – Боґуслав Бакула. Мене прийнѐли в Інститут у третьому році існуваннѐ російськоукраїнської спеціалізації, це був 1993/94 навчальний рік. Не було підручників, не було програми
навчаннѐ, а було багато проблем і був експеримент, ѐкий в результаті виѐвивсѐ вдалим.
Студенти вивчали основи української літератури, історії України і, звичайно, відвідували
практичне навчаннѐ української мови. а вчила студентів практично оволодіти основами мови: говорити,
читати, писати, розуміти. Було дуже складно. Доводилосѐ вишукувати матеріали, вправи, тексти до
читаннѐ. Неодноразово самому треба було писати тексти до конкретної теми, особливо длѐ І курсу, бо
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старшим можна було дати газету, журнал, нескладну художня літературу. Лариса возила книжки зі
Львова на своїх плечах, за свої гроші. а приносила з дому, перебрала до себе словники від батька, бо ж
ніколи і не гадала, що викладатиму українську мову. Зрештоя, проблема словників ю актуальна донині.
Дещо з’ѐвилосѐ, з’ѐвлѐютьсѐ, але все одно найкращим польсько-українським словником ю двотомник в
трьох книгах, виданий ще 1959-60 року, а українсько-польські поѐвилисѐ не так вже й давно, причому
вони досить-таки малі. З’ѐвлѐятьсѐ термінологічні двомовні словники – наприклад, «Право, фінанси,
економіка, торгівлѐ» під редакціюя Ігорѐ аценка (Київ 2004). А де медична термінологіѐ, технічна, вкрай
необхідні перекладачам?
На ниві видань длѐ навчаннѐ української мови у самій Польщі також ворухнулосѐ. Хоча і надалі
досить бідні, ѐкщо порівнѐти з іншими іноземними мовами. І так, у 1994 р. Ірина Гук і Мирослава
Кавецька видали підручник «Вивчаюмо українську мову» (Видавництво KUL – Ляблін), дев’ѐть років
пізніше з’ѐвиласѐ друга частина цього підручника. У 1996 році на полицѐх книгарень можна було купити
«Самовчитель української мови длѐ всіх» Івана Співака. Того ж таки року Наукове видавництво УАМ
випустило «Антологія – тексти длѐ читаннѐ українськоя мовоя», зібрані Володимиром Василенком. Рік
пізніше Ірина Гук і Лариса Шост видаять у Варшаві самовчитель «Вивчаюмо українську мову». 2001 року
УАМ видаю дуже гарно оформлений двотомник «Українська мова» – роботу В. Василенка. Нещодавно
з’ѐвивсѐ дуже добрий підручник Божени Зінкевич-Томанек «Граматика сучасної української мови».
Використовуюмо також українські виданнѐ. У нашій бібліотеці, а може, скоріше, в читальному залі (ѐ
говоря лише про книжки до практичного навчаннѐ мови), можна взѐти: «Українську мову длѐ
початківців» Зеновіѐ Терлака і Олесандри Сербенської (Львів 2000), славнозвісний «Антисуржик» за
редакціюя О. Сербенської, «ак ми говоримо» Б. Антоненка-Давидовича і О. Белеѐ «Українська мова.
Практичний курс длѐ полѐків» (Львів 2003), Т. Фролової «Українська за 26 днів». Звичайно, за 26 днів
ніхто ще не вивчив мови. Усім студентам рекомендуя два дуже добрі українсько-польські розмовники:
А. і З. Ландовських (Київ 2003), та за редакціюя В. Русанівського (Ірпінь 2004). Взагалі «Розмовники» – це
добрі «підручники» длѐ початківців. А у Познані в основному початківці.
Нині дуже цікаво вивчати іноземну мову – англійську, німецьку чи іспанську. Великий вибір
кольорових підручинків-зошитів, можна, нічого не розуміячи, багато зрозуміти. Можливо, у Канаді, чи інших
країнах, де українська діаспора велика, ю цікаві підручинки, але у нас поки що їх обмаль. У кінці 90-х років
з’ѐвилисѐ у Польщі гарні підручники длѐ школѐрів, але ж студенти – не діти, їм потрібні тексти іншого плану.
В нинішній добі – добі Інтернету – немаю проблеми з професійними текстами длѐ старшокурсників.
Читаюмо газети, журнали, доповіді, ба навіть і книжки. Студенти, длѐ ѐких українська мова ю іноземноя,
повинні хоча б трішечки знати історія та культуру українського народу. Колись була у мене чудова книжка
Бориса Антоненка-Давидовича: «Лекції з культури України». Але, знаюте, ѐк буваю: студент позичив, студент
прочитав і «забув віддати». Так і моѐ бібліотека стала біднішоя на не одну позиція. Але ж можна вже
знайомитисѐ з цими лекціѐми в Інтернеті. І це прекрасно. Всі читаять, всі поширяять свої знаннѐ.
Останніми роками у Польщу приїздить все більше громадѐн України: одні на заробітки, інші
вчитисѐ. І у нас також ю невелика група українських студентів. Але в більшості вони йдуть на ця
спеціалізація, щоб просто отримати диплом. Бо ж в нашому Інституті вивченнѐ української мови
починаютьсѐ з нулѐ, від абетки, від поѐсненнѐ різниці між українським та російським алфавітом.
Студенти з України ю різними – одні прекрасно володіять мовоя, інші говорѐть, але закінчивши в
Україні лише кілька класів, не знаять граматики, літератури; ще інші, живучи в Україні, ніколи не
говорили українськоя. Та все ж їм легше, ніж полѐкам.
а впевнена, що цій групі студентів з одного боку легше, але з другого боку вони свідомі того, що,
закінчивши наш Інститут, вони ніколи не будуть такими спеціалістами, спеціалістами високого класу, ѐкби
закінчили Львівський, Київський чи будь-ѐкий інший університет в Україні. Звичайно, тут ще неабиѐку роль,
окрім особистого, відіграю інший фактор – вони, громадѐни України, отримавши диплом нашого
університету, отримуять освіту країни Ювропейської Унії (чи ѐк хто вважаю – Ювропейського Соязу).
Інша справа з полѐками. До вступу в університет вони не знаять української мови. Длѐ чого
полѐкам українська? Статус України у світі змінивсѐ і так само змінивсѐ статус мови. Вкрай необхідні
перекладачі. Варшавський університет випусткаю непоганих перекладачів, завдѐки ѐким у Польщі щораз
більше художньої літератури українських авторів. Кожного року у більших містах Польщі, в тому числі і у
Познані, організуятьсѐ зустрічі з українськими письменниками і поетами. І з кожним роком
поѐвлѐятьсѐ на афішах нові прізвища. В книгарнѐх з’ѐвиласѐ українська література в польському

337

Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

перекладі. І ляди читаять, приходѐть на зустрічі. Чекаять новинок.
Потрібні спеціалісти, ѐкі могли б працявати у фірмах, що співпрацяять з Україноя, а тих з
кожним роком все більше і більше. З’ѐвлѐятьсѐ представництва українських фірм у Польщі. І їм теж
потрібні україномовні працівники – полѐки. Безперечно, окрім доброго володіннѐ мовоя, треба ще
мати відповідні особисті ѐкості.
В нашому університеті на Історичному факультеті ю Інститут сходознавства (відповідник кафедри).
Треба зауважити, що схід длѐ полѐків – це також Україна. І студентам цього Інституту надаютьсѐ
можливість вивчати українську мову. Так само полоністам. Але скільки можна навчитисѐ за 60 годин (1
пара в тиждень). Це факультативні занѐттѐ. Ходить хто хоче, але потім мусить скласти іспит.
Зацікавленнѐ зростаю з кожним роком. Коли у 1998 році бажаячих вивчати українську мову було
п’ѐтеро студентів, то зараз ю їх більше 50-ти (дві групи). На російсько-українській філології навчаютьсѐ
майже 80 осіб на п’ѐти курсах. Длѐ чималої групи студентів, українська філологіѐ ю другоя
спеціалізаціюя. У Польщі багато студентів навчаютьсѐ паралельно на двох факультетах. До цього ж часто
вибираять діаметрально різні спеціалізації. Але потім, окрім диплому русиста і україніста, маять
диплом працівника адміністрації та управліннѐ, археології, економіста, математика (!), яриста,
полоніста. В березні проходив конкурс на посаду асистента Маршалка Великопольського воюводства.
Вимагалосѐ, між іншими, знаннѐ української та російської мов. Більшість із них навчаннѐ на українській
філології трактую ѐк можливість вивченнѐ мови. Багато хто пішов би на курси, але їх ще немаю. Восени
хочемо організувати такі курси, на рівні з курсами англійської чи іспанської.
Українська мова нескладна длѐ полѐків, обидві мови дуже близькі, а все ж таки ю няанси...
Спробуйте запам’ѐтати скоромовку, коли різницѐ між «ки» і «кі» – ледь вловима длѐ вуха:
Чи то ліс, чи то лис,
чи то кинь, чи то кінь,
чи то кит, чи то кіт –
звуки плутати не слід.

А ѐк запам’ѐтати, що ЛИС то LIS, а ЛІС це LAS, або КАВУН то ARBUZ, а ГАРБУЗ – DYNIA, а ДИНа це
МЕLON .... приклади можна множити.
Багато полѐків не розрізнѐять Г від Х (голод – холод), а ѐкі проблеми з Л... Вже й не говоримо про
наголос: ніде – ніде, ніколи-ніколи, чи форми діюслів: він робить, але – ви робіть, ходить, але – ходіть тощо.
Що ми робимо, щоб заохотити молодь вивчати саме українську мову? Велику роль надая
студентській співочій групі, що її називаять у нас хором україністів. Чи це хор, чи група, все залежить від
кількості студентів – бувало 30, а було і сім. Зараз iде час відродженнѐ.
З театральна групоя поставили «Ніч перед Різдвом» , «Сорочинський ѐрмарок» за Гоголем, «На
живо» Ірванцѐ, «Лиса Микиту» Франка, «Тополя» та «Вечорниці» за «Назаром Стодолея» Шевченка. А
останній наш досвід – переклад діалогів українських фільмів, ѐкі демонстрували під час Днів української
культури у Познані.
Треба надіѐтисѐ, що навчаннѐ української мови у Польщі буде постійно кращати, кількість студентів
зростати, а відносини між Польщея та Україноя, завдѐки молодому покоління, теж будуть бездоганними.

Катерина ЦУЛАЯ
Заступник голови Координаційної ради українців Грузії,
заступник директора школи ім.М.Грушевського

ГРУЗІЯ ВИХОВУВАЛА УКРАЇНСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО,
А УКРАЇНА – ГРУЗИНСЬКОГО ПРЕЗИДЕНТА МИХАЙЛА СААКАШВІЛІ
Українська діаспора не може повноцінно функціонувати у будь-ѐкій країні без рідної школи, адже
школа продовжую українську присутність на чужій землі. Післѐ розпаду СРСР фундаментальну роль у
справі вихованнѐ українцѐ в діаспорі повинна була відігравати саме школа, ѐка б проѐвила лябов до
своюї Вітчизни через вивченнѐ рідної мови і культури.
Ідеѐ створеннѐ першої української школи в Грузії належить українській громаді — Асоціації
українців-мешканців Грузії. Її відкриттѐ стало можливим лише зусиллѐми ініціативної групи діаспори на
чолі з Валентиноя Марджанішвілі та сприѐння посольства України у Грузії, очоляваного на той час
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Степаном Волковецьким. Цього року відбувсѐ перший випуск учнів української школи.
Школа була заснована у 1999 р. на базі середньої грузинської школи № 150 м. Тбілісі і відтоді
розпочавсѐ відлік нового етапу в житті української громади в Грузії. Названа на честь Президента УНР
Михайла Грушевського, ѐкий у 1880-1886 р.р. навчавсѐ в Тифліській класичній гімназії. Школа ставить за
мету забезпечити виховні та освітні потреби українців Грузії. Колишній Президент Грузії Е.Шеварнадзе з
нагоди відкриттѐ школи 1-го вереснѐ 1999р. зазначив, що Грузіѐ виховала не одного українського
великого діѐча. а хочу додати, що Грузіѐ виховувала українського Президента Михайла Грушевського, а
Україна -грузинського Президента Михайла Саакашвілі.
Наша школа – юдина на теренах колишнього СРСР. Учителі школи сіять в душу українських дітей
«чудодійне зерно світла і правди». У першому навчальному році навчалосѐ 13 учнів у двох класах. Зараз
школа маю 9 класів (4 початкові і 5 класів середньої ланки), що разом складаю 120 учнів. У 2002 році наша
школа стала першим закордонним колегіумом Національного університету «Киюво-Могилѐнська академіѐ».
Концепціѐ школи передбачаю двомовність, тобто українську і грузинську мови. У початкових
класах навчаннѐ ведетьсѐ українськоя, а з другого класу поглиблено вивчаютьсѐ грузинська мова.
Використовуячи модель національної школи, ведемо навчаннѐ в початковій школі основних предметів
українськоя мовоя з поглибленим вивченнѐм грузинської мови длѐ того, щоб відповідно з 5 класу
викладаннѐ частини предметів плавно перевести на державну грузинську. Школа знаходитьсѐ в системі
Міністерства освіти Грузії.
Учні ґрунтовно вивчаять культуру та історія України і Грузії. Школа оріюнтую навчально-виховний
процес на особистість та всебічний розвиток дітей. Використовую передові методи у навчанні та
вихованні з метоя адаптації майбутніх випускників у суспільстві. Навчаннѐ в школі безкоштовне. Дітей
довозѐть до школи і розвозѐть післѐ уроків на мікроавтобусах в різні райони Тбілісі. Учні і вчителі беруть
участь у конференціѐх, присвѐчених дослідження творчості видатних українців: Г.Сковороди,
Т.Шевченка, Л.Українки, М.Бажана, сучасних українських поетів та письменників, ѐкі традиційно
проводить Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі.
Учительський колектив об'юдную ентузіастів, ѐкі свідомо взѐлисѐ за справу створеннѐ української
школи, розбудови українства в Грузії, використовуячи свої знаннѐ і досвід. На етапі становленнѐ школи
були потрібні такі педагоги, ѐкі б не боѐлисѐ працявати по-новому. Не кожному було це під силу. Тому
у колективі залишилисѐ працявати творчі особистості, ѐкі усвідомили важливість поставленої мети, ті,
ѐкі не шкодуять сил та енергії длѐ того, щоб поставити на ноги ще молоду школу. З початку заснуваннѐ
школи там працяять вчителі: Ганна Матвеюва (директор), Катерина Цулаѐ (завуч), Валентина
Марджанішвілі (організатор), Катерина Анеліѐ (скарбник). Згодом колектив поповнивсѐ новими
педагогами, ѐкі й виховуять маленьких українців. У цьому навчальному році педагогічний колектив
складаютьсѐ з 20 педагогів. Вчителі школи постійно працяять над підвищеннѐм професійного рівнѐ і
використовуять у щоденній практиці нові методи викладаннѐ.
У Грузії вже більше десѐти років немаю парового опаленнѐ, тому що Росіѐ відклячила газ. Останні
три роки опаляять газовими плитами. Наша школа перебуваю без опаленнѐ. Взимку діти сидѐть у
пальтах, в рукавичках, шапках. У 2006 р. нам допомогла одна американська фірма, перерахувавши на
наші класи керосінки (15 штук) і 5 – 6 годин нам тепло, але від тих керосінок неприюмний запах, важке
повітрѐ, а хто маю алергія – не витримую цього. Але попри це ми намагаюмосѐ працявати, адже цѐ
школа- центр українства. Коли з України приїжджаять різні делегації, то обов'ѐзково приходѐть до
нашої школи. Допомогла нам багато Україна. Забезпечила школу майже всім: меблѐми, підручниками.
Але проблема ю в тому, що не маюмо свого приміщеннѐ – сидимо в чужій школі. Ми оселилисѐ там тоді,
коли відкрили два перші класи, а з кожним роком випрошуюмо новий клас. А вони нам кажуть, доки
будемо просити, адже свої класи нема де помістити. А зараз виділили приміщеннѐ завдѐки допомозі
Віктора Ященка і Михаїла Саакашвілі. Колись тут була зустріч і при розмові Саакашвілі звернувсѐ до
Ященка: «Пане Вікторе. У нас ю українська школа, а чому в Україні нема грузинської школи?» На що
Ященко відповів: «У мене нема проблеми відкрити в Україні грузинську школу. Але вчителѐми вас не
забезпечу -про це ви вже самі подбайте». І все-таки длѐ нас знайшли нам приміщеннѐ, правда, у
занедбаному стані, але держава не в змозі його відремонтувати. У 2003 р. у нас був сильний землетрус,
а в Грузії багато старих будівель і дуже нам нашкодив, в тому числі розвалилисѐ деѐкі школи. У цій
школі, де зараз знаходимось, розірвало дах та зробилисѐ тріщини. Отак і живемо, але не втрачаюмо
надії, що колись щось буде.
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Крім навчаннѐ, діти охоплені різноманітними організаційно- виховними позакласними заходами, ѐкі
забезпечуять всебічний розвиток особистості. До них відносѐтьсѐ свѐта «Мова наша калинова», Дні
незалежності Грузії та України, Свѐто знань, День вчителѐ, Декада української мови, Свѐтого Миколаѐ,
Новорічне свѐто, День Матері, Свѐто державної мови, Прощаннѐ з буквариком, день народженнѐ
М.Грушевського, Л. Українки, Шевченківські дні, державні та релігійні свѐта обох країн, зустрічі гостей тощо.
Одним з таких традиційних заходів ю проведеннѐ декади української писемності й української мови,
під час ѐкої відбуваятьсѐ конкурси з художнього читаннѐ, каліграфії, свѐто «Мова Калинова». Це завжди
ѐскраве свѐто, що пробуджую в душах дітей гідність і гордість за приналежність до великої української нації.
Учні нашої школи постійні учасники Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра
ацика, вливаячись в юдиний патріотичний рух за відродженнѐ і піднесеннѐ престижу української мови.
Підготовкоя учнів до участі у цьому конкурсі займаятьсѐ вчителі нашої школи, сіѐчі рідного слова,
патріоти Батьківщини, що служать не на відчутну користь, а на славу України.
У школі дію дитѐча театральна студіѐ «Сонѐшник», ѐка взѐла участь у І міжнародному
культурологічному симпозіумі-фестивалі «Українська театральна діаспора в контексті державної мовної
та культурної політики», де викликала щире захопленнѐ глѐдачів – ѐк дітей, так і дорослих, отримала
грамоти та дипломи Міністерства культури і мистецтв України, подѐки від мера міста Киюва, пам'ѐтну
відзнаку Академії мистецтв України.
Також нам приюмно зазначити, що наша школа стала не тільки освітньоя, а й культурнопросвітницькоя базоя українства Грузії, де створяятьсѐ нові осередки української діаспори. Одним з
таких ю Міжнародний український центр дружби і культури «Світлицѐ» (голова Катерина Цулаѐ – прим.
автора), ѐкий об'юдную Суботня школу «Рідна мова» (директор Ганна Матвеюва); студія театрального
мистецтва «Надіѐ» (кер. Валентина Марджанішвілі); вокальний ансамбль «Лілеѐ» (кер. І.Мікеладзе,
Г.Колісниченко); хореографічно-танцявальний ансамбль «Веселий гурт» (кер. Л.Акопова); Спілка
української молоді «Промінь» (голова Ніно Марджанішвілі). Центр «Світлицѐ» співпрацяю з усіма
українськими товариствами Грузії.
Театралізоване дійство – один з найвпливовіших засобів, ѐкий з допомогоя мови, дії, музики,
пісні відтворяю культуру, дух народу. Тому молоді ляди зі Спілки української молоді «Промінь» не
тільки прагнуть вивчати мову, історія України, а й працяять над створеннѐм українського театру, ѐкий,
до речі, існував у Грузії ще в XIX ст. Влітку 2003 року відбуласѐ прем'юра вистави «Наталка Полтавка»
силами театральної студії «Надіѐ». Це спроба відродити раніше набуте, осучаснити його, надати подиху
сьогоденнѐ».
Постійно опікуютьсѐ нашоя школоя посольство України у Грузії. За його сприѐннѐ вирішуютьсѐ
багато питань, пов'ѐзаних зі становленнѐм, розвитком та функціонуваннѐм школи. Представники
посольства – часті гості школи. Своюя турботоя, присутністя на різноманітних заходах вони
підтверджуять, що Україна пам'ѐтаю про своїх далеких співвітчизників, піклуютьсѐ про них. За час
існуваннѐ школу відвідали почесні гості з України і не тільки: Президент України В.Ященко, Президент
Грузії М.Саакашвілі, екс-прем'юр-міністр України А.Кінах, екс-міністри освіти України та Грузії В.Кремень і
А.Картозіѐ, міністр освіти і науки Грузії А.Ломаѐ, голова та заступник голови Держкомітету України у справах
національностей та міграції Г.Москаль та Р.Чілачава, народні депутати України С.Шевчук, Л.Григорович,
І.Бокий, заступник Державного секретарѐ МЗС України О.Моцик, директор інституту філософії НАН України
М.Попович, президент СКУ Аскольд Лозинський, головний редактор журналу «Самостійна Україна»
П.Дорожинський, професор П.Кононенко, почесний консул Грузії в Канаді Володимир Кудрик. Кожен з них
був вражений, ѐк існуваннѐм, так і першими досѐгненнѐми нашої школи.
Післѐ відвіданнѐ у 2003 р. нашої школи Володимиром Кудриком ми отримали суттюву матеріальну
допомогу з Торонто від Комітету допомоги українській школі Тбілісі на чолі з Христиноя Кудрик і Лідіюя
Палій. Велика вдѐчність канадським братам і сестрам за підтримку, завдѐки ѐкій ми придбали підручники,
частково оплатили транспортні видатки на довіз автобусами дітей та опаленнѐ шкільного приміщеннѐ.
Діти з Грузії маять можливість навчатисѐ у ВНЗ України. У нас ю така програма, згідно ѐкої наші
випускники можуть навчатисѐ в Україні у будь-ѐкому закладі. Щороку отримуюмо 10 місць в будь-ѐкому
українському ВНЗ по співбесіді. Длѐ цього ю стимул вивчати українську мову, бо ж не всі її знаять.
Маюмо ще й суботня школу, до ѐкої приходѐть навіть дорослі, бо привабляю навчаннѐ в Україні, до того
ж безкоштовне. Батьки розуміять, що ѐкщо дитина буде добре знати українську мову, то буде
навчатисѐ в Україні. Але зараз пішла така тенденціѐ, що з Грузії приймаять абітуріюнтів і на платну
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форму навчаннѐ, тому навіть грузини вивчаять українську мову і вчатьсѐ в Україні, бо длѐ грузина ю
дуже престижно навчатисѐ в Україні. Грузини ляблѐть українців і ненавидѐть росіѐнів. У них навіть
російська мова виходить з ужитку і вже нове поколіннѐ, ѐким зараз за 15 років, взагалі не розмовлѐять
російськоя. Грузіѐ підписала угоду про вивченнѐ російської мови ѐк іноземної, але ѐк свого часу
грузинську у російських школах вивчали 2 години на тиждень, так зараз російську вивчаять 2 години на
тиждень. Але цих дві години длѐ вивченнѐ російської мови, коли ти її не чуюш, замало. Можна мати
уѐву, уміти привітатисѐ і це все. А середню поколіннѐ, наприклад у магазині, не хоче спілкуватисѐ
російськоя. А ѐкщо дізнаятьсѐ, що ти українець, то вже будуть ламати ѐзик, аби щось поѐснити. Багато
грузинів одружуятьсѐ з українками. акщо взѐти нашу школу, то тільки 8 вчителів україномовні, а всі
решта – двомовні. А з цих восьми вчительок – семеро маять чоловіків – грузинів. Сім'ї змішані і з таких
сімей діти приходѐть до нашої школи.
Грузинські українці задоволені своюя школоя. Школа успішно розвиваютьсѐ, набуваю позитивного
іміджу. В її діювості й перспективі переконалисѐ не тільки батьки, що віддали до неї своїх дітей, а й
чиновники різних державних структур. Та це, на жаль, не призвело до вирішеннѐ нашої найгострішої і
найболячішої проблеми – власного приміщеннѐ школи. Цѐ проблема досѐгла критичного стану, бо
класних кімнат нам не вистачаю, тому проводимо уроки прѐмо у коридорі або в учительській, ѐка
служить і кабінетом директора, і бібліотекоя, і гардеробом, і приймальнея длѐ гостей. Ситуаціѐ
ускладняютьсѐ ще й тим, що надіслану з України гуманітарну допомогу (парти, стільці, шафи) через
відсутність складського приміщеннѐ, були змушені розміщувати в класних кімнатах, де проводитьсѐ
навчаннѐ. Але ми віримо, що й цѐ проблема вирішитьсѐ позитивно.

Антоніна ЯКІМОВА
Украïнська недільна школа,
українсько-болгарське товариство «Мати-Україна», м.Софіѐ, Болгаріѐ

ВНЕСОК УКРАЇНЦІВ В ОСВІТУ ТА НАУКУ БОЛГАРІÏ
Анотація. У статті йдеться про внесок українців в освiту Болгарiï (кiнець XIX – початок ХХ ст.) та
в болгарську науку викладачів-украïнцiв Софійського університету.
Ключові слова: українська еміграція, вчителі-українці, викладачі-украïнцi, внесок, освіта та
наука Болгарiï, болгарська україністика.
авище мiграцiï народiв вiдоме з давнiх часiв. Рiзноманiтнi причини змушували цiлi народи,
етноси, окремих лядей залишати рiднi краï, обжитi мiсцѐ. Не менш драматичним був i залишаютьсѐ
процес iнтеграцiï у чужоземне середовище. Однак iсную багато прикладiв, коли у процесi iнтеграцiï
мiгранти вносѐть вагомий внесок у розвиток культури, освiти, науки i цей внесок не тiльки визнаютьсѐ,
але i високо оцiняютьсѐ краïнами, у ѐких вони перебуваять.
Болгаріѐ не ю винѐтком у цьому процесi.
У 1988 роцi вийшла книга «Іноземці – просвітницькі діѐчі у Болгаріï». Ангел Пенев у передмові
«Учителі іноземці у Болгаріï і їх роль у розвитку нашої навчальної справи» так поѐсняю мету ïï виданнѐ:
«Книга ю виразом вдѐчностi i поваги, що ми зобов′ѐзанi, ѐк народ, цим особистостѐм» [1, 16].
Автори книги склали список, до ѐкого увiйшло понад 400 прiзвищ учителiв iноземцiв, що
працявали у школах Болгаріï до Першоï світової війни. Про кого вдалосѐ зiбрати матерiали – написали
статтi. Серед них п´ѐть про украïнських вчителiв.
Про Михайла Юркевича (1852-29.Х.1909) вiдомо тiльки, що вiн народивсѐ у Малоросiï. У складi
болгарських частин брав участь у Сербсько-турецькiй вiйнi у 1876 роцi. У мiстi Свиштов одружуютьсѐ з
болгаркоя, бере болгарське громадѐнство i залишаютьсѐ там жити.
Майже два роки М. Яркевич був директором усiх свиштовських шкiл i одночасно викладав
iсторiя та староболгарську мову. Вiн ю одним з редакторів першої педагогiчної газети «Освiта», перший
номер ѐкоï вийшов 30.I.1881 р. В кiнцi 1882 року разом з чеським вчителем Ф. Силiтеком, болгарами
I. Шишмановим та Н. Живковим створяять перше болгарське товариство «Учителька дружба». Його
заслуги в органiзацiï новоï навчальноï справи у Свиштовi вважаятьсѐ дуже вагомими.
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Найбiльший слiд М. Яркевич залишив у Болгарії написаннѐм своюï солiдноï працi у 7 томах в 9
книгах, першi два томи ѐкоï вийшли росiйськоя мовоя у Софії у 1904 i 1905 роках пiд назвоя
«Двадцѐтип´ѐтилiтнi пiдсумки кнѐзiвства Болгарії 1879–1904». Працѐ ю незаперечним доказом того,
скiльки зусиль доклав автор на збираннѐ, обробку i iнтерпретацiя матерiалу, ѐкий даю вiрне уѐвленнѐ
про етнографiя, географiя, економiку i побут болгарського народу.
30.I.1907 р. У Свиштовi вiдзначали 25-рiччѐ публiцистичноï дiѐльностi учителѐ Михайла Яркевича
[1: с.300-304].
Ульрiх Левенсон (18.II.1860-22.VI.1926) народивсѐ в Одесi, в родинi лiкарiв. Тут отримав середня
освiту. Через участь у русi росiйських револяцiйних демократiв у 70-х роках та небезпеку арешту у 1885
році емігрую до Болгарії.
Вчителяю у Віденській гімназії. Вступаю до Базельського університету (Швейцаріѐ). У 1888 р.
завершую філософський факультет з науковим ступенем «доктор». У 1889 р. Левенсон повертаютьсѐ у
Болгарія, отримую болгарське громадѐнство. Викладаю іноземні мови. Відомий своюя широкоя
культуроя, бездоганним володіннѐм німецької, французької, англійської, російської мов.
Автори статті вважаять, що його найбільші заслуги в галузі дидактики, тому його необхідно
вивчити ѐк філолога [1, с.315].
Ярослав Романчук (1860-16.ХІ.1937) народивсѐ у Калуші на Івано-Франківщині. Спочатку навчавсѐ
у Калуші, потім у Львівській класичній гімназії та філологічному факультеті Львівського університету.
Вивчав латинь, старогрецьку, німецьку та французьку мови. Iз слов´ѐнських мов знав майже всi:
украïнську, росiйську, польську, чеську, пiзнiше – болгарську.
ак журналіст, у 1885р. прибуваю у Болгарія і залишаютьсѐ тут назавжди.
Десѐть років викладаю у Варненській чоловічій гімназії (1891-1901). На сторінках освітѐнської
газети полемізую щодо доцільності викладаннѐ тих чи інших іноземних мов у школах.
арослав Романчук добрий знавець французької, німецької, росiйської літератури, що привертаю
до нього увагу міської влади у зв´ѐзку з занепадом міської бібліотеки. Йому доручаять відновити
бібліотечну справу у місті і призначаять керівником Варненської міської бібліотеки, де він пропрацявав
вісімнадцѐть років (1910-1928).
У 1927 р. а. Романчук стаю головним редактором газети «Варненски коренѐк», у ѐкій було
вміщено понад 40 матеріалів за його підписом. Його матеріали торкалисѐ історичних (в тому числі
украïнських) і політичних тем, освіти i культури, слов´ѐнофільства, курортноï справи та туризму у Варнi.
Болгарські дослідники вважаять, що необхiдно вивчити його багату просвiтницьку i культурну
спадщину [1, 330].
Олексiй Шульговський (12.ІІІ.1863-7.Х.1926) народивсѐ у Чернiговi. Вчивсѐ у Петербурзькій
консерваторії і студентом, з народовольцѐми, брав участь у замасi на росiйського iмператора
Олександра ІІ першого березнѐ 1881 року, післѐ чого емігрував і переховувавсѐ один-два роки у Румунiї.
Звідти, у 1883 році, прибуваю у Болгарія.
Починаю вчителявати 01.10.1883 р. у Самоковській духовній школі та у школах міста.
Добровольцем бере участь у Сербсько-болгарськiй вiйнi у 1885 р. i повертаютьсѐ з хрестом за
хоробрiсть.
Протѐгом усього вчителяваннѐ у Болгаріï О.Шульговський викладав нотний спів і, додатково,
росiйську мову, маляваннѐ, каліграфія, гімнастику і, деколи, закон божий. Скрізь він створявав
учнівські і церковні хори, у деѐких місцѐх створявав співочі товариства, камерні оркестри, струнні
квартети. Длѐ повноцінного навчаннѐ створяю добре обладнані кабінети длѐ спiву.
Хор Шульговського з Разградської гімназії нараховував 25-30 співаків (дискант, альт, тенор, бас).
Виконували, переважно, українські та російські пісні. У Разграді він створив камерний оркестр струнних
інструментів, мідних і дерев´ѐних духових інструментів, що складавсѐ з 17 громадѐн та учнів.
У місті Велико Тирново О. Шульговський розгортаю видавничу діѐльність. Друкую на
цинкографічній машині українські та російські пісні дуже гарним рукописним шрифтом. Два
екземплѐри, видані у 1896 році, ю власністя разградського музиканта Крума Дюнюва (ДОДА-Разград,
Ф.142-К, оп. 1, арх. Ед. 69).
У 1901-1902 рр., у Пловдіві, О. Шульговський був диригентом співочого товариства. В Асеновграді,
у 1903р. створив співоче товариство, співочий аматорський хор і струнний квартет вчителів, до складу
ѐкого входив він сам.
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У м.Стара Загора О. Шульговський створив хор, ѐкий співав у храмі-пам´ѐтнику на Шипцi. У 1912-1914р.р.
вiдома оперна спiвачка Христина Морфова спiвала у театрi м. Стара Загора разом iз хором О. Шульговського.
1904-1907р.р. О. Шульговський об´ïжджаю майже вся пiвденну частину Родопiв (вклячно i
тодiшня турецьку територiя), збираю i записую ноти пiсень. Зiбрав бiлѐ 500 пiсень. У 1906 р., у газетi
«Родопски напредък», публiкую тексти 25 пiсень. Першим запроваджую нову методику i технiчнi засоби
(фонограф) длѐ запису пiсень, ѐкi використовуятьсѐ i зараз.
О. Шульговський ю визнаним майстром хоровоï справи, перший записувач народних пiсень
технiчними засобами у Болгарії, перший музичний дослiдник, ѐкий помiтив народний вплив на старi
болгарськi церковнi пiснi i, особливо, збереженнѐ найстарiших мовних i музичних форм у пiснѐх болгар
мохамеданськоï вiри у Родопах [1, с.326-328].
П´ѐта статтѐ присвѐчена Михайлу Драгоманову. Поскiльки М. Драгоманов прибуваю у Болгарія у
1889р., на запрошеннѐ болгарського урѐду, читати лекцiï з курсу загальної історії у Вищому училищi (так
тоді називавсѐ університет, створений у 1888р.), то вбачаютьсѐ логiчним пiднѐти проблему українських
викладачів у Болгаріï, спочатку звузивши ïï лише до одного сегменту – Софійський університет (СУ).
Л. Терзійська у статті «Драгоманов – професор Софійського університету» (2003) розкриваю його
багатогранну діѐльність у цьому вищому навчальному закладі – від викладацької та науково-дослідної
роботи до активної участі в організації університетського навчаннѐ та становленні першого болгарського
університету.
М. Арнаудов справедливо вважаю, що ім’ѐ М. Драгоманова пов’ѐзане з історіюя болгарського
університету і з першими кроками сучасної болгарської науки. Зупинѐячись на заслугах видатного
вченого і мислителѐ перед болгарськоя наукоя, він називаю дві найважливіші на його поглѐд:
М.П. Драгоманов створив підгрунтѐ длѐ нового порівнѐльного методу, тоді зовсім невідомого
болгарській науці, і дав молодій болгарській історичній і фольклорній науці кілька зразкових
досліджень, «на ѐких вчилисѐ і ще вчитимутьсѐ нові поколіннѐ учених» [2, с.381-400]. М. Арнаудов
акцентую увагу на тому, що М. Драгоманов створив своя школу.
На думку М. Карпенко М. Драгоманов переніс на терени Софійського університету ідеї Київської
історико-філологічної школи. У своїй статті «Наступність розвитку ідей Київської історико-філологічної
школи в університеті Свѐтого Володимира: М.О. Максимович і М.П. Драгоманов» (2003) Карпенко подаю
глибокий науковий аналіз творчої спадщини М.П. Драгоманова у контексті славістичних наукових
поглѐдів М.О. Максимовича.
М. Драгоманов заклав, також, основи болгарської україністики у Софійському університеті. Його
найкращим i загальновизнаним учнем у цiй справi вважаютьсѐ видатний болгарський вчений Iван
Шишманов.
На початку ХХ століттѐ у СУ викладали українці Дмитро Шолудько – вихованець Київського
університету, Михайло Попруженко – завершив слов'ѐнську філологія у Новоросійському університеті в
Одесі (1888).
Михайло Попруженко викладав на кафедрі слов'ѐнської літератури історико-філологічного
факультету СУ (1920-1941). Його наукові інтереси були багатогранними: болгарське Відродженнѐ, ѐке
було продовженнѐм його наукових розвідок в одеський період; історіѐ формуваннѐ болгарської науки
від найранннього і періоду післѐ Звільненнѐ; кириломефодіювістика.
Робота вченого над кириломефодiювськоя бiблiографiюя поставила його в число фундаторiв сучасних
систематизованих бiблiографiчних описiв i енциклопедичних видань *3, с.133+. Завдѐки важливим науковим
заслугам М.Попруженка відносѐть до будівничих болгарської науки першої половини ХХ ст.
М.Дилевський (1904-2001) народивсѐ 23 листопада 1904 р. у м.Чугуюві Харківської області. Рано
став сиротоя. Його батько, штаб-ротмiстр Михайло Миколайович Дилевський, загинув у Першiй свiтовiй
вiйнi у 1915 роцi. У роки Громадѐнськоï вiйни друг його батька емiгрував з родиноя в Туреччину,
забравши з собоя i Миколу, ѐкого прийнѐли до четвертого класу росiйськоï гiмназiï у Костантинополi. У
1922 роцi гiмназiя перевели у Болгарія, у мiсто Пештеру. М. Дилевський завершив гiмназiя з
дипломом з вiдзнакоя i срiбноя медалля, за ѐкi Доброчинний комiтет у Бостонi видiлив йому
стипендiя на продовженнѐ освiти у Бельгiï,Францiï, Ягославiï,Чехiï, Iталiï або Болгарiï i запропонував три
спецiальностi на вибiр: медицину, агрономiя або iнженернi спецiальностi.
М. Дилевський вибрав медицину i навчаннѐ у Болгарiï. Вже пiслѐ першого семестру вiн зрозумiв, що
це не його покликаннѐ, i написав листа Доброчинному комiтету з проханнѐм надати йому можливiсть
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продовжити навчаннѐ на Iсторико-фiлологiчному факультетi Софiйського унiнiверситету (СУ).
М. Дилевський навчавсѐ на Вiддiленнi слов'ѐнських мов i лiтератур з 1925 по 1930 роки. Слухав
лекції професорів Л. Мілетича, А. Теодоров-Балана, Й. Іванова, М. Попруженка, Ст. Романського,
Б. Цонева, І. Шишманова, В. Златарського, М. Арнаудова.
З 1931 по 1934 роки М. Дилевський працявав учителем болгарськоï мови i лiтератури в
педагогiчнiй школi мiста Неврокопа (зараз – Гоце Делчев). У 1934 роцi на конкурснiй основi поступаю у
СУ, де протѐгом 10 рокiв працяю юдиним викладачем росiйськоï мови. У 1948 р. отримую наукове званнѐ
доцента, а в 1955 р. – професора iсторичної граматики росiйськоï мови.
У 1946 роцi М. Дилевський став одним iз органiзаторiв новоï академiчноï спецiальностi «Росiйська
мова i лiтература» на Iсторико-фiлологiчному факультетi (тепер це факультет слов'ѐнських фiлологiй) СУ.
Двадцѐть рокiв (з 1951 до 1971 р.р.) завiдував Першоя кафедроя росiйськоï мови.
Науковi iнтереси М. Дилевського сконцентрованi у рiзноманiтних сферах славiстики (русистики,
украïнiстики i болгаристики): росiйськоï iсторичноï граматики, граматики сучасноï росiйськоï мови, росiйськоï
акцентологiï, давньоруськоï текстологiï, росiйсько-болгарськоï лексикологiï i болгарськоï лексикографiï,
росiйсько-болгарських мовних паралелей i розбiжностей, росiйсько-украïнсько-болгарських культурних i
лiтературних зв′ѐзкiв, iсторiографiï i лiтератури епохи болгарського Вiдродженнѐ, болгарськоï культурноï
iсторiï, болгарського церковного живопису, у сферi публiкацii лiтературних пам′ѐтникiв, написаннѐ
пiдручникiв i навчальних посiбникiв унiверситетського i загальноосвiтнього типiв.
ак член Болгарського нацiонального комiтету славiстiв М. Дилевський брав участь у роботi
Мiжнарадних з′ïздiв славiстiв у Москвi (1958), Софiï (1963, 1988), Празi (1968), Варшавi (1973).
За видатнi науковi дослiдженнѐ у галузi славiстики, русистики, болгаристики i украïнiстики
професор М. Дилевський нагороджений 4-ма орденами та iншими вiдзнаками болгарськоï держави.
Болгарська украïнiстика у СУ знайшла свою продовженнѐ у таких працѐх М. Дилевського:
1) «Двухстолетие открытиѐ древнерусской Тмутараканской надписи 1068 года», де вчений
висловляю своï мiркуваннѐ щодо топонiма Кърчев (нинiшню мiсто Керч; звертаю увагу на дiюву участь
украïнського козака, отамана створеного у 80-х роках XVIII ст. Чорноморського козацького вiйська i
вiйськового суддi полковника Антона Головатого у долi вiдкритого у 1792 роцi Тмутараканського каменѐ
[4, с.137-139].
2) «Легендата за Гложенскиѐ манастир – историческа действителност или продукт на народно
творчество». За народноя легендоя киïвський кнѐзь Георгiй Гложенський, тiкаячи вiд монголо-татар,
дiставсѐ болгарських земель, де був гостинно прийнѐтий болгарським царем. М. Дилевський вважаю,
що цей факт у легендi може мати пiд собоя i iсторичну основу, тому що ю iсторично пiдтвердженi факти
про двох киïвських кнѐзiв, ѐкi попали на болгарськi землi саме у ХIII столiттi. Це кнѐзi акiв Свѐтослав i
Ростислав Михайлович [4, с.420-426].
3) «Книжные находки за рубежами Отечества», присвѐчена рукописному ювангелiя 1568 року з
мiста Галича, що зберiгаютьсѐ у «Музеï Вiдродженнѐ» болгарського мiста Свиштова. М. Дилевський
зауважую, що публiкацiѐ Г. Христова у 1931 роцi про це ювангелiю залишиласѐ непомiченоя. Головну
цiннiсть рукопису вчений вбачаю у його поѐвi безпосередньо пiслѐ написаннѐ Пересопницького
украïнського ювангелiѐ 1556-1561 р.р.
Не менш цiнним ю i дарчий запис, у ѐкому зустрiчаятьсѐ украïнізми, що вживаятьсѐ i у сучаснiй
украïнськiй мовi ѐк, наприклад, ухвала, таблиця, робота, аби, повинен та iншi [4, с.321-323].
4) «Киïвське виданнѐ «Житiѐ Iоана Рильського». Це виданнѐ побачило свiт у 1671 роцi у типографiï
Киюво-Печерськоï лаври заходом видатного украïнського письменника того часу Антонiѐ Радивиловського i на
кошти козацького полковника Радiона Думитрашка. Це було перше друковане виданнѐ «Житiѐ» видатного
болгарського релiгiйного дiѐча Iоана Рильського. Нинi у Болгарiï вiдомi три примiрники цiюï рiдкiсноï книги: два
в Народнiй бiблiотецi у Софiï i один у бiблiотецi Рильського монастирѐ-музея [3, с.342-346].
5) «Св. Димитрий Ростовски и Былгарското Вызраждане». М. Дилевський детально описую життѐ i
дiѐльнiсть Данила Туптало, народженого в родинi украïнського козака сотника Сави Туптало i його
дружини Марiï в 1651 роцi у м. Макарiв на Киïвщинi.
Данило Туптало навчавсѐ у Киюво-братськiй школi (Киюво-Могилѐнська колегiѐ, пiзнiше КиювоМогилѐнська академiѐ) i в 1668р. став монахом пiд iменем Димитрiй (у майбутньому – митрополит
Ростовський i арославський, учений, письменник, педагог, проповiдник).
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6) «Страница из истории болгаро-украинских культурных свѐзей в конце XVII столетиѐ» наводить
приклади зв´ѐзiв Киюва з болгарськими землѐми через богослужебнi книги, що збереглисѐ до наших
днiв у болгарських церквах, монастирѐх, бiблiотеках та музеѐх. Серед них два киïвських антiмiнса:
виданнѐ 1646р. з власноручним пiдписом Киïвського митрополита Петра Могили та 1657-1663р.р.,
освѐчений Киïвським митрополитом Дiонiсiюм Балабаном [5, с.981].
В. Драгулюва (Твердохліб) народиласѐ у м. Севастополі. У Дніпропетровську закінчила
педучилище, в 1956 році вступила на українське відділеннѐ Дніпропетровського університету. У 1958
році вийшла заміж за громадѐнина Болгарії і виїхала у Болгарія. Продовжила навчаннѐ на російському
відділенні Софiйського унiверситету, де мала нагоду слухати лекції М. Дилевського, С. Русакіюва. Обою
просили В. Драгулюву розмовлѐти з ними українськоя мовоя, а С. Русакіюв запропонував їй писати
дипломну роботу з української літератури українськоя мовоя. В. Драгулюва вибрала длѐ дипломного
проекту роман О. Гончара «Прапороносці».
Післѐ закінченнѐ СУ В. Драгулюва працявала вчителькоя російської мови, а в 1997 році доцент СУ
Л. Терзійська запросила В. Драгулюву викладати на щойноствореному українському відділенні
слов'ѐнських філологій, де вона і зараз веде практичні занѐттѐ з української мови.
Пiдсумовуячи викладене, можна зробити кiлька висновкiв:
внесок, зроблений украïнцѐми у розвиток болгарськоï освiти та науки, належно оцiнений
болгарськими дослiдниками, болгарськоя науковоя думкоя та болгарськоя державоя;
вихiдцi з Украïни iдентифiкували себе в Болгаріï ѐк високоосвiчена нацiѐ;
у 80-х роках ХIХ ст. українська емiграцiѐ у Болгаріï була, в основному, полiтичноя.
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СЕКЦІЯ VII
РОЛЬ КАНАДЦІВ У НАЛАГОДЖЕННІ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ
Анна ЗАПЛАТИНСЬКА
Педагогічний коледж Львівського національного університету ім. І. Франка

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК НЕОБХІДНІСТЬ ЗАЛУЧЕННЯ ОСІБ З ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У
ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА
Інклязіѐ в освітніх закладах очима спеціального педагога – це звучить цікаво, оскільки питаннѐми
освіти дітей з особливими освітніми потребами займаятьсѐ спеціальні освітні заклади. Та побувавши на
різноманітних закордонних семінарах, конференціѐх і пройшовши двохмісѐчне стажуваннѐ у Канаді,
ознайомившись із переліком документів, ѐкі стосуятьсѐ даного питаннѐ мені стало зрозуміло, що це
можливо і необхідно длѐ України. І не лише длѐ зміни чи реорганізації навчальних закладів длѐ дітей з
особливими потребами, а в першу чергу длѐ зміни суспільної думки про лядей з особливими потребами.
На жаль так історично склалось, що протѐгом 70-ти років у нашій державі «дефективных детей не
было», проте тепер на шлѐху до становленнѐ демократичного суспільства та світових стандартів в освіті
почало підніматись питаннѐ про існуваннѐ та забезпеченнѐ освітнього компоненту ціюї категорії дітей.
Піднімаютьсѐ питаннѐ ознайомленнѐ громадськості із причинами виникненнѐ порушень та соціальними
можливостѐми лядей з особливими освітніми потребами. Питаннѐ Інклязивної освіти не ю новим длѐ
України, адже протѐгом семи років це питаннѐ піднімаютьсѐ Академіюя педагогічних наук, Інститутом
спеціальної педагогіки, обговоряютьсѐ у Верховній Раді та Міністерстві освіти України.
Так із 2003 пропагандоя інклязії в загальноосвітніх закладах займаютьсѐ Всеукраїнська фундаціѐ
«Крок за кроком». У 2006 році фондом «Відродженнѐ» висунуто проект «Права дітей з особливими
освітніми потребами на рівний доступ до ѐкісної освіти», проведено міжнародну конференція «Освітнѐ
політика щодо інклязивної освіти: міжнародний досвід та українські перспективи», де розглѐдались
питаннѐ актуальності проблеми та формуваннѐ позитивної думки у громади. Зокрема, даним фондом
висунуто стратегії освітніх програм на 2007-2008 н. р. та передбачено Проект «Впровадженнѐ
інклязивної освіти в Україні» і вказано, що необхідно внести зміни в освітній політиці на державному
рівні через створеннѐ інклязивного освітнього середовища. Крім того, протѐгом 10 років існую
співпрацѐ із Українським центром засобів та розвитку при коледжі ім. Грента МакЯена (Едмонтон,
Канада), ѐкий надаю усілѐку підтримку у впровадженні Інклязивної освіти в Україні. Зокрема,
організовую стажуваннѐ педагогів, проводить семінари та бере активну участь в обговоренні
можливостей Інклязивної освіти длѐ держави в цілому.
У Львові за останні роки відкрито багато груп, класів у загальноосвітніх закладах, де діти з
особливими освітніми потребами можуть навчатисѐ в спеціальних класах чи бути залученими до класів.
Існуять громадські та приватні заклади, до ѐких ходѐть діти з особливими потребами. Педагоги
інклязивних класів зауважуять, що прихід особливої дитини в клас маю свої переваги: у них
розвиваютьсѐ самостійність; вони маять можливість частішого спілкуваннѐ з однолітками (підвищуятьсѐ
їх комунікативні здібності); зміняютьсѐ понѐттѐ самооцінки, адже у дітей зі спеціальними освітніми
потребами вона завищена чи занижена; діти краще справлѐятьсѐ з невдачами (вчатьсѐ адекватно
реагувати на зауваженнѐ чи помилки в роботі, навчаятьсѐ розуміти їх та виправлѐти); зокрема
відбуваютьсѐ корекціѐ пізнавальної сфери (звичайно вчителя необхідно навчитись враховувати
особливості та повільніший темп розвитку когнітивних ѐкостей дитини з особливими освітніми
потребами). Та попри те, що досѐгти результату забираю багато часу, ѐка це радість длѐ всіх, коли його
отримано і чи не ю результатом те, що діти загального розвитку створяять гру та залучаять до неї
«особливу» дитину. Педагоги розуміять, що цѐ «особлива» дитина зміняю світ навколо себе, вона
випроміняю тепло та лябов, тому що до неї починаять тулитись діти, допомагати їй.
Так, ѐ розумія острах вчителів та вихователів, ѐкі маячи переповнену групу чи клас, отримуять в
«подарунок» дитину з особливими освітніми потребами. Виникаю багато питань стосовно організації
навчально-виховного середовища длѐ дітей з особливими потребами, дидактичного забезпеченнѐ
освітнього компоненту, використаннѐ технічного забезпеченнѐ, рекомендацій щодо спеціальних методів
роботи. Педагоги повинні переконувати батьків дітей загального розвитку, що перебуваннѐ дитини з
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особливими освітніми потребам не впливатиме негативно на розвиток їх дітей. Педагоги також не
відчуваять ані моральної, ані матеріальної підтримки. І постаю нове питаннѐ, ѐк працявати? ак знайти
підхід? ак навчитись самому та підштовхнути дітей до особливої дитини. Це вирішую сам педагог!
Він намагаютьсѐ читати літературу, ѐкої не так багато, а щоб її знайти треба володіти хоча б ѐкоясь
інформаціюя про спеціальну освіту. Вчитель чи вихователь може отримати консультація та не володію
інформаціюя про заклади, громадські організації, ѐкі займаятьсѐ питаннѐми освіти дітей з особливими
потребами. Вчителі та батьки дітей розуміять, що необхідноя ю підтримка дитини в школі, декому
лише на період адаптації, іншим постійно. Але чи це проблеми батьків і вчителѐ? Чому коли постаять
такі питаннѐ відразу чути відповідь: «Ви ж маюте спеціальні школи, там ю штат фахівців, там добре
годуять і менше дітей в класі».
Проблема в тому, що законодавством не передбачено діѐльність «команди фахівців» в умовах
загальноосвітнього закладу, тим паче, не стоїть питаннѐ забезпеченнѐ класу додатковоя штатноя
одиницея – помічник вчителѐ чи консультуваннѐ (спеціальним педагогом, соціальним педагогом). Так,
у школі ю психолог, але що робити ѐкщо він теж уперше торкнувсѐ такої «проблеми».
Звичайно, можна говорити про те, що за кордоном призначене значне фінансуваннѐ (відповідно
до діагнозу) дітей з особливими освітніми потребами. Так, це правда, зокрема в Канаді (провінціѐ
Альберта) кожна дитина отримую певну суму грошей на освітній компонент, ѐкі «йдуть» за нея на
програму та у школу, обрану батьками. За допомогоя цього фінансуваннѐ створяятьсѐ додаткові
штатні одиниці, адаптуютьсѐ навчальний матеріал (складаятьсѐ індивідуальні навчальні плани),
відбуваютьсѐ технічне забезпеченнѐ. Крім того, діти та їх батьки отримуять допомогу та підтримку
громадських та негромадських організацій. На допомогу педагогам приходить також велика кількість
друкованих видань, де розміщено інформація про організації, ѐкі займаятьсѐ підтримкоя,
консультуваннѐм, наданнѐм послуг. Вчитель безпосередньо звертаютьсѐ туди за допомогоя та
консультаціюя, ѐку він може отримати навіть в умовах власного класного приміщеннѐ. Педагог маю
право просити допомоги у професора з університету чи коледжу. Це все нормально сприймаютьсѐ, адже
вчителі загальноосвітніх закладів лише вивчаять короткий курс спеціальної педагогіки, а в клас можуть
прийти діти з різними типами порушень.
Почувши таке, постаю питаннѐ про фінансуваннѐ таких програм у нас. На жаль, це не передбачено
законом. Ю лише окремі положеннѐ про інтеграція та інклязія осіб зі спеціальними освітніми потребами у
суспільне життѐ. Проте, немаю жодного діювого закону, ѐкий би передбачив таку можливість.
Але не все так погано ѐк здаютьсѐ, адже існуять у нас громадські та державні організації, ѐкі
проводѐть різноманітні заходи, на ѐких обговоряятьсѐ питаннѐ прав лядей та дітей з особливими
освітніми потребами; проводѐтьсѐ освітні семінари длѐ вчителів та директорів шкіл. Зокрема,
починаячи з цього навчального року, на всіх педагогічних факультетах Вищих навчальних закладів
студенти слухаять предмет «Основи корекційної педагогіки».
Проте, процес інклязивної освіти відбуваютьсѐ дуже повільно, на жаль Україна, ѐк держава, досі
не спромоглась ухвалили Закон «Про спеціальну освіту», тому й немаю належного фінансуваннѐ
окремих програм. На державному рівні не підтримуютьсѐ питаннѐ спонсорства та меценатства. Чому
ляди, ѐкі бажаять допомогти іншим, повинні сплачувати з цього податок? За кордоном створено
багато донорських державних, недержавних, іменних фондів та різні освітні організації чи окремі
педагоги, адміністрації можуть подавати проекти та отримати матеріальну підтримку (грант) на
діѐльність програми.
Про що головним чином необхідно подбати урѐду, крім матеріальної підтримки інклязії в
освітніх установах, це перетвореннѐ побутових умов та їх пристосуваннѐ під потреби лядей з
проблемами пересуваннѐ, зору та слуху. Важливим ю те, що такі зміни в оточенні не лише позитивно
вплинуть на «вільне» пересуваннѐ та комунікація длѐ лядей з особливими потребами, а також
допоможуть іншим лядѐм почуватисѐ вільніше та безпечніше. Так, зокрема, занижені тротуари в місцѐх
переходу необхідні не лише лядѐм на візках, а й матерѐм з дитѐчими візочками, літнім лядѐм. Пандуси
вирішуять це ж питаннѐ, міський транспорт з низькоя посадкоя, світлофори на переходах із звуковим
сигналом допоможуть не лише лядѐм з вадами зору, а й дітѐм. Пристосуваннѐ ігрових майданчиків длѐ
дітей з особливими потребам теж маю свої переваги, адже батьки матимуть можливість спілкуватисѐ з
дитиноя, бавитисѐ з нея не лише в умовах спеціального закладу, а й реальних умовах. Діти загального
розвитку матимуть змогу пізнавати «особливих» дітей, а діти з особливими потребами швидше
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навчатьсѐ комунікувати з ними. Наразі, у нашому місті роблѐтьсѐ ремонтні роботи у старовинній частині
міста, і ю намаганнѐ наблизити наше місто до ювропейських стандартів у даному питанні. Матимемо
надія, що такі загальнолядські стандарти дійдуть і до віддалених районів міста.
Але все в наших руках, ѐкщо ми розпочнемо підтримувати діѐльність нехай не багатьох
організацій, почнемо розповідати про можливості особливих дітей, їх вміннѐ дарувати радість нашим
серцѐм, їх вміння змінявати нас, вчити переосмислявати цінності. а думая все у нас вийде. І дорослі
ляди, ѐк і діти, будуть радіти з того, що у них ю можливість спілкуватись з «особливими» лядьми і
ставати добрішими, а не відвертатисѐ з певними жестами та мімікоя, не супроводжувати свою
враженнѐ образливими словами. Це початок змін у нашому суспільстві, а зміни завжди важко
переживаятьсѐ, проте, чим важче ми переживаюмо ці зміни, тим більше радіюмо з результату.

Наталіѐ КАМЕНСЬКА
Газета «Наше життѐ» Українського товариства глухих, м. Київ

ВИСВІТЛЕННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА З КАНАДСЬКОЮ ДІАСПОРОЮ У ГАЛУЗІ
СУРДОПЕДАГОГІКИ У ПУБЛІКАЦІЯХ ГАЗЕТИ « НАШЕ ЖИТТЯ»
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ
Мая честь представлѐти на цьому шанованому зібранні колектив унікального виданнѐ – газети
«Наше життѐ» Українського товариства глухих.
Цѐ газета заснована у 1967 році. На сьогодні вона ю фактично юдиним в Україні виданнѐм, у ѐкому
висвітляятьсѐ проблеми і досѐгненнѐ наших співвітчизників, ѐкі маять порушеннѐ слуху. У 2007 році
газета відзначила свою 40-річчѐ. Виходить вона щотижнѐ накладом у 8 тисѐч примірників.
Розповсяджуютьсѐ за передплатоя по всій Україні і висилаютьсѐ у країни СНД і ближнього зарубіжжѐ.
Тема наданнѐ всебічної допомоги нечуячим лядѐм, сприѐннѐ розвиткові освіти і вихованнѐ дітей
з порушеннѐми слуху ю одніюя з основних і найпопулѐрніших тем на шпальтах нашої газети протѐгом
усіх 40 років її існуваннѐ. Проте йшлосѐ здебільшого про вітчизнѐну сурдопедагогіку, оскільки
загальновідомо, що за радѐнських часів тема зв’ѐзку із зарубіжжѐм, особливо з капіталістичними
країнами, дуже рідко з’ѐвлѐласѐ у пресі. Не стала винѐтком і газета «Наше життѐ».
Становище змінилосѐ із здобуттѐм Україноя незалежності і розширеннѐм зв’ѐзків із численноя
українськоя діаспороя в Канаді. Публікації на ця тему стали одним з основних у розділах зарубіжних новин.
Значним поштовхом до подальшого розвитку цього важливого напрѐмку інформаційної роботи
стала ідеѐ створеннѐ у 1999 році за сприѐннѐ канадської діаспори Українсько-Канадського Альѐнсу длѐ
глухих і слабочуячих (1). На шпальтах газети широко висвітлявавсѐ початковий етап створеннѐ ціюї
організації, її перші кроки.
У жовтні 1999 року Україну відвідав доктор Майкл Родда – професор Університету Альберта,
директор відділеннѐ вивченнѐ глухоти факультету навчальної психології, директор Західно-Канадського
центру з проблем глухоти. Доктор Родда й супроводжуячі його особи відвідали Київський
національний університет імені М.П. Драгоманова, де відбулась широка дискусіѐ з проблем сучасного
стану наукових досліджень у сурдопедагогіці, сучасних технологій підготовки спеціалістів длѐ роботи в
мережі закладів спеціальної освіти. Особливе місце було відведено дискусії про роль і значеннѐ
жестової мови в житті спільноти лядей з порушеннѐми слуху. В результаті дводенних дискусій було
вироблено план дій стосовно співробітництва і створеннѐ громадської організації – КанадськоУкраїнського/ Українсько-Канадського Альѐнсу. Очолив новостворену організація Олександр
Олексійович Савченко. Перед ціюя організаціюя ставилось завданнѐ впроваджувати ідеї щодо розвитку
двосторонніх зусиль у напрѐмку співпраці в галузі дослідженнѐ проблем глухоти, підготовки
спеціалістів, обміну досвідом, проведеннѐ спільних семінарів та різноманітних заходів (2).
Першим значним заходом у рамках зазначеного плану дій, ѐкий також знайшов свою
відображеннѐ на сторінках газети «Наше життѐ», став черговий візит у 2000 році канадських спеціалістів
– професора Майкла Родди з колегами по Університету Альберта, а також групи аудіологів і спеціалістів
зі слухопротезуваннѐ. Канадські фахівці під час майже місѐчного перебуваннѐ в Україні займалисѐ
обстеженнѐм слуху нечуячих дітей і підбором їм ѐкісних слухових апаратів. В результаті ціюї роботи 75
дітей з різних регіонів України були забезпечені слуховими апаратами фірми «Starkey».
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Члени канадської делегації детально ознайомились із життѐм спільноти глухих України, відвідали
підприюмства Українського товариства глухих, де працяять ляди з ураженим слухом, та навчальні
заклади різних рівнів (від садочків до вузів), де вони навчаятьсѐ.
У серпні 2000 року, завдѐки активній співпраці канадських спеціалістів і Українсько-Канадського
Альѐнсу, відбувсѐ І Літній Інститут в Артеці, на ѐкому зібрались близько 40 спеціалістів, ѐкі займаятьсѐ
проблемами навчаннѐ глухих, а також батьки з нечуячими дітьми. Канадські гості запропонували
українцѐм свій поглѐд на освіту глухих, коли розглѐдаятьсѐ проблеми навчаннѐ нечуячих з точки зору
самих нечуячих. Зокрема, йшлосѐ про ставленнѐ до рідної мови глухих – жестової мови.
Безумовно, великого значеннѐ набув обмін досвідом, ѐкий існую у канадському суспільстві з
вивченнѐ лінгвістики жестової мови, з навчаннѐ цій мові всіх бажаячих і, в першу чергу, – тих, хто
працяю з глухими у таких сферах, ѐк освіта, медицина тощо.
Канадські спеціалісти маять також досвід інтерактивного спілкуваннѐ з метоя навчаннѐ жестової
мови глухих та специфіки глухої спільноти. Цим досвідом вони щедро ділилисѐ з українськими колегами.
На той час це були нові, дещо незвичні длѐ української сурдопедагогіки ідеї, впровадженнѐм ѐких
у суспільну свідомість і зайнѐласѐ новостворена організаціѐ – Українсько-Канадський Альѐнс.
Детально зупинѐячись саме на цих перших кроках спільної українсько-канадської і канадськоукраїнської діѐльності у цій вкрай важливій длѐ нашого соціуму галузі, хочемо підкреслити, що вони
мали надзвичайно гучний резонанс і обумовили подальшу активну співпраця фахівців двох країн.
Подальша робота у галузі сурдопедагогіки відбувалась шлѐхом щорічного проведеннѐ Літніх
Інститутів Українсько-Канадського Альѐнсу у 2001 – 2008 роках. З кожним роком все глибшоя ставала
тематика Інститутів і все ширшоя – їх географіѐ. Канадські спеціалісти провели їх у більшості шкіл
України, залучаячи до активної співпраці українських сурдопедагогів, нечуячих учнів та їхніх батьків (3, 4, 5).
У 2002 році було запропоновано деѐким школам західного і східного регіонів України, а також
Киюва, провести такі Літні Інститути самостійно, враховуячи набутий у попередні роки досвід. Длѐ цього
у травні 2002 року у Киюві був проведений семінар-тренінг длѐ керівників Літніх Інститутів.
У цих заходах активну участь взѐли і члени утвореного в 2002 році Об’юднаннѐ нечуячих
педагогів, ѐкі без вагань сприйнѐли принципи проведеннѐ Літніх Інститутів і допомагаять у їх успішній
реалізації (4, 6). До речі, Майкл Родда схвалив і підтримав перші кроки ціюї унікальної організації
педагогічних працівників з порушеннѐми слуху і ю почесним членом ОНП.

Перша зустріч нечуячих педагогів України з доктором Майклом Роддоя, 2002 рік
Цього року, на відміну від попередніх, Інститут відбувсѐ не влітку, а взимку на базі Львівської
спеціальної школи Марії Покрови длѐ глухих дітей у дещо зміненому форматі – із залученнѐм чуячих
учнів і членів їх сімей. Спільні ігри і конкурси набули надзвичайної популѐрності, виѐвили дуже цікаві
тенденції і сприѐли більш широкій інтеграції глухих у світ чуячих лядей, а чуячих – у світ глухих (8).
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Освітѐнські заходи взимку 2008 року у Львіській школі Марії Покрови длѐ глухих дітей
Практично всі заходи, ѐкі відбувались у рамках діѐльності Українсько-Канадського Альѐнсу ѐк в
Канаді, так і в Україні, знаходили свою відображеннѐ на сторінках газети. Перш за все це Літні Інститути,
в ѐких у більшості випадків брали участь штатні і позаштатні кореспонденти газети.
Друкувались не тільки детальні звіти про те, ѐк проходили Літні Інститути у школах різних регіонів
України, а й подавались відгуки і пропозиції його учасників – дітей, педагогів і батьків (5, 8).
Протѐгом цих років продовжувавсѐ обмін делегаціѐми між Україноя і Канадоя в освітѐнській
галузі. Зокрема, великого резонансу набули публікації про перебуваннѐ в Україні Майкла Родди,
Романа Петришина, Дебри Рассел та інших канадських спеціалістів, ѐкі простѐгли руку допомоги
нечуячим дітѐм в Україні й спеціалістам, ѐкі працяять з ними (3, 6, 7).
Висвітлявались також підсумки проведеннѐ різних семінарів, тренінгів, консультацій зі
спеціалістами, ѐкі проходили ѐк в рамках Літніх Інститутів, так і у виглѐді окремих масштабних
загальноукраїнських заходів. У всіх цих заходах брали активну участь члени Українського товариства
глухих і Об’юднаннѐ нечуячих педагогів.
Олександр Савченко, ѐкий очоляю роботу Українсько-Канадського Альѐнсу, зі свого боку бере участь
практично в усіх педагогічних нарадах і конференціѐх, ѐкі проводѐтьсѐ Українським товариством глухих.
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Можна сміливо стверджувати, що завдѐки спільним зусиллѐм вже відбулисѐ певні зміни у
суспільній свідомості щодо шлѐхів розвитку і навчаннѐ нечуячої дитини, можливостей її інтеграції у
навколишній світ.
Ще одним важливим кроком у співробітництві між Канадоя та Україноя стало створеннѐ у 2006
році лабораторії жестової мови при Інституті спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України.
Роботу Інституту очоляю академік Віталій Іванович Бондар, лабораторіюя керую кандидат педагогічних
наук Світлана Вікторівна Кульбіда. На запрошеннѐ канадської сторони, за активної підтримки діаспори
вони мали можливість відвідати Канаду, ознайомитись з системоя освіти і впевнитись, що набутий там
досвід маю надзвичайне значеннѐ длѐ України.

Перебуваннѐ у Канаді, 2007 рік
Саме канадський досвід дослідженнѐ жестової мови глухих ліг в основу роботи, започаткованої
колективом нової лабораторії, заснованої у складі Інституту спеціальної педагогіки. Створеннѐ її
матеріальної бази, підбір кадрів, наданнѐ допомоги у здійснені перших кроків у дослідженні української
жестової мови – у всіх цих напрѐмках роботи тісно співпрацяять і канадські спеціалісти, і Українське
товариство глухих, і Об’юднаннѐ нечуячих педагогів.
Ще один важливий напрѐм роботи лабораторії жестової мови – виданнѐ перших наукових збірок
«Жестова мова і сучасність» (9, 10), до ѐкого доклали своя праця і спеціалісти редакції газети «Наше життѐ».
Подавалась в газеті «Наше життѐ» також загальна інформаціѐ про життѐ нечуячих лядей в
Канаді, зокрема в газетних інтерв’я Майкла Родди, Дебри Рассел (3, 6), а також у публікаціѐх,
підготовлених вчителем Львівської школи Марії Покрови Ігорем Кобелем, ѐкий навчавсѐ в Канаді (3, 8).
Безумовно, ми знаходимосѐ на початку плідного спільного шлѐху. Усі наступні кроки, ѐк і
сьогоднішнѐ наша зустріч, знайдуть широке висвітленнѐ на сторінках нашої газети.
Подальше розширеннѐ роботи з висвітленнѐ у ЗМІ співробітництва наших країн у сфері навчаннѐ і
спілкуваннѐ нечуячих бачитьсѐ у наступних напрѐмках:
підготовка публікацій стосовно більш широкого висвітленнѐ життѐ глухих в Канаді;
більш детальне ознайомленнѐ українських спеціалістів – сурдопедагогів, аудіологів та
науковців з досвідом роботи канадських колег шлѐхом підготовки перекладів їх статей у
зарубіжних ЗМІ, підготовки інтерв’я з тими фахівцѐми, ѐкі приїздѐть в Україну тощо;
виданнѐ збірки матеріалів та публікацій на тему канадсько-українського та українськоканадського співробітництва в галузі освіти та слухопротезуваннѐ нечуячих, вивченнѐ
жестової мови глухих з метоя систематизації та популѐризації набутого досвіду
двостороннього співробітництва.
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Немаю сумніву, що подальша співпрацѐ канадських спеціалістів, Українсько-Канадського Альѐнсу
длѐ глухих і слабочуячих, Українського товариства глухих, Інституту спеціальної педагогіки, Об’юднаннѐ
нечуячих педагогів, колективів спеціальних навчених закладів длѐ нечуячих та інших зацікавлених
сторін сприѐтиме поліпшення рівнѐ освіти глухих в Україні, підвищення статусу української жестової
мови і зміцнення зв’ѐзків між нашими країнами.
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АНОТАЦІЯ
Каменська Н.М. Висвітленнѐ співробітництва з канадськоя діаспороя у галузі сурдопедагогіки у
публікаціѐх газети «Наше життѐ» Українського товариства глухих – статтѐ.
Статтѐ присвѐчена висвітлення на сторінках газети «Наше життѐ» Українського товариства
співробітництва з канадськоя діаспороя в галузі освіти нечуячих дітей, вивченнѐ жестової мови глухих,
соціалізації нечуячих у суспільстві.
У статті автор піднімаю питаннѐ позитивного впливу співпраці з канадськими спеціалістами на
зміну громадської думки в Україні стосовно можливостей нечуячих осіб, ѐкості освітньої підготовки
молоді з порушеннѐми слуху, статусу жестової мови тощо.
Клячові слова: співпрацѐ, Українсько-Канадський Альѐнс, глухі діти, жестова мова.
ANNOTATION
Каmеnska N. The coverage with the collaboration in the sphere of deaf pedagogics with Canadian
diaspora in the publications of newspaper «Our life» of Ukrainian society of deaf – is the article.
The article the coverage of newspaper «Our life» of the Ukrainian society of deaf with the collaboration
with the Canadian diaspora in the sphere of education of deaf children, the study of gesture language of deaf,
socialization of deaf in society.
In the article an author affects the question of a positive influence of collaboration with the Canadian
specialists on changing of public opinion in Ukraine in relation to possibilities of deaf persons, quality of educational
preparation of young people with problems with ears, status of gesture language and others like that.
Keywords: collaboration, Ukrainian-Canadian Alliance, deaf children, gesture language.

Алла КОЛУПАЄВА
Інститут спеціальної педагогіки АПН України, м. Київ

ВИЗНАЧАЛЬНІ ЧИННИКИ ВИКОРИСТАННЯ КАНАДСЬКОГО ДОСВІДУ ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ
Модернізаціѐ освіти в Україні, спрѐмована на демократизація та гуманізація, обумовляю
необхідність впровадженнѐ інноваційних технологій, зокрема в освіті дітей з особливостѐми
психофізичного розвитку. Важливим у цьому контексті ю вивченнѐ позитивного досвіду передових країн
світу. Канадський досвід залученнѐ дітей з особливостѐми психофізичного розвитку до загальноосвітніх
навчальних закладів маю непересічну значущість, оскільки освітні системи, незважаячи на
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різноманітність типів та рівнів навчальних закладів, ѐкі опікуятьсѐ освітоя, в тому числі й школѐрів з
особливостѐми психофізичного розвитку, ю одним із клячових елементів сучасної світової моделі
соціального устроя, привабливої длѐ країн, що позбулисѐ тоталітарних режимів, наразі й длѐ України, з
оглѐду на завданнѐ та перспективи вирішеннѐ нагальних педагогічних і соціальних проблем.
Досвід реформуваннѐ освітньої галузі, ѐке свого часу відбулосѐ в Канаді, маю неабиѐке значеннѐ в
період проведеннѐ освітніх реформ в Україні з точки зору забезпеченнѐ рівного доступу до ѐкісної
освіти та впровадженнѐ інклязивного навчаннѐ. Оскільки система освіти Канади, ѐк засвідчуять відомі
канадські вчені Andrews J., Lupart J., пройшла складний шлѐх від повної ексклязії осіб з особливостѐми
розвитку з системи навчаннѐ до цілковитого визнаннѐ та прийнѐттѐ особливостей цих осіб,
усвідомленнѐ необхідності задоволеннѐ їхніх освітніх потреб та створеннѐ длѐ цього відповідних умов.
Поступ канадської системи освіти від ексклязії до інклязії представлено в періодизації,
розробленій відомим канадським вченим д. Д. Лупарт.
В Україні поступ від сегрегації до інклязії можна представити схематично таким чином:

СЕГРЕГАЦІЯ

ІНТЕГРАЦІЯ

ІНКЛЮЗІЯ

Інклязіѐ ю на сьогодні основноя тенденціюя розвитку освіти в Канаді. На незаперечності цього
постулату базуютьсѐ всѐ освітнѐ політика країни. Поступ, ѐкий мала Канада на шлѐху до інклязивного
навчаннѐ, засвідчую, що основні етапи розвитку освіти щодо навчаннѐ дітей з особливостѐми
співпадаять з ювропейськоя ситуаціюя і зумовлені суспільними, загальнолядськими та економічними
стосунками, ѐкі утвердилисѐ в державі.
Майже один мільйон дітей в Канаді позиціонуятьсѐ ѐк ті, що маять особливі навчальні потреби .
Рекомендації, окреслені у Державному Звіті Канади, засвідчуять:
• кожна дитина маю право на здобуттѐ ѐкісної освіти на основі використаннѐ її потенційних
можливостей та задоволеннѐ особливих навчальних потреб;
• освітні департаменти штатів несуть фінансову відповідальність за наданнѐ послуг учнѐм з
особливостѐми розвитку;
• школѐрі з особливими потребами головним чином маять здобувати освіту в середовищі з
мінімальними обмеженнѐми разом зі своїми однолітками (в масовій школі за місцем проживаннѐ).
ак засвідчив проведений аналіз науково-теоретичних джерел, в освітній системі Канади досить
успішно подолано сегрегаційні установки у вирішенні питань здобуттѐ освіти дітьми з особливостѐми
психофізичного розвитку. Втім, це не призвело до повної ліквідації спеціальних закладів, що, вочевидь,
засвідчую виваженість у період освітнього реформуваннѐ та визнаннѐ права вибору у вирішенні цих питань.
Цілісну, співвіднесену з історіюя розвитку країни та становленнѐм суспільно-економічних стосунків,
картину освітніх перетворень, що відбулисѐ у Канаді, даю періодизаціѐ, розроблена відомими канадськими
вченими в галузі спеціальної освіти Andrews J., Lupart J. Визначені канадськими вченими періоди освітніх
перетворень даять змогу узагальнено спрогнозувати розвиток системи спеціальної освіти в Україні,
зважаячи на інноваційні освітні тенденції, ѐкі сьогодні набуваять сталого характеру.
Удосконаленнѐ діагностичних методик, відхід від сталих, уніфікованих методів визначеннѐ
категоріальності дітей, оріюнтуваннѐ на визначеннѐ потреб дитини з особливостѐми розвитку призвело
до визнаннѐ розмаїттѐ дитѐчої популѐції, що, зокрема, засвідчую класифікаціѐ дітей з особливими
освітніми потребами провінції Альберта.
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Класифікаціѐ дітей з особливими освітніми потребами провінції Альберта

Слаба і помірна затримка/порушеннѐ розвитку (Mild/Moderate Delay/Disabilities)
1.

Слабка когнітивна неспроможність (Mild Cognitive Disability; IQ=50-75±5)

2.

Помірна когнітивна неспроможність (Moderate Cognitive Disability; IQ=30-50±5)

3.

Емоційні / поведінкові порушеннѐ (Emotional/Behavioural Disability)

4.

Труднощі навчаннѐ (Learning Disability)

5.

Порушеннѐ слуху (Hearing Disability)

6.

Порушеннѐ зору (Visual Disability)

7.

Затримка (розвитку) комунікації (Communication Delay)

8.

Комунікативні порушеннѐ (Communication Disability)

9.

Фізичні або фізіологічні порушеннѐ (Physical or Medical Disability) – діти, фізичний,
неврологічний чи фізіологічний стан ѐких впливаю на здатність навчатисѐ або
потребую модифікації навчального середовища длѐ забезпеченнѐ їх можливості
навчатисѐ.

10.

Комбіновані порушеннѐ (Multiple Disability)

11.

Обдаровані та талановиті (Gifted and Talented)

12.

Важкі затримки/порушеннѐ розвитку (Severe Delay Disability)

13.

Важкі когнітивні порушеннѐ (Severe Cognitive Disability) – часто сполучені з іншими
вадами: фізичними, сенсорними, фізіологічними та/або поведінковими.

14.

Складні комбіновані порушеннѐ (Severe Multiple Disability)Дефіцит уваги /
гіперактивність (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder);
Емоційні/поведінкові порушеннѐ (Emotional / Behavioural Disabilities);Труднощі
навчаннѐ (Learning Disability);
Мовленнюві та пов’ѐзані з мовоя порушеннѐ (Speech and Language Related
Disabilities)

15.

Важкі фізичні та фізіологічні порушеннѐ (Severe Physical or Medical Disability),
вклячаячи:
– Аутизм – дитина демонструю порушеннѐ: соціальної взаюмодії; комунікації;
стереотипних паттернів (зразків) поведінки.
– Порушеннѐ, пов’ѐзані з впливом алкоголя на (пренатальний) розвиток плода (Severe
Fetal Alcohol Spectrum Disorder – FASD) – діти можуть мати:
Фетальний алкогольний синдром (Fetal Alcohol Syndrome FAS)
Порушеннѐ основних психічних процесів внаслідок впливу алкоголя(Alcohol Related
Neurodevelopmental Disorder – ARND).

16.

Глухота (Deafness)

17.

Сліпота (Blindness)

18.

Важкі затримки розвитку, вклячаячи мовленнѐ (Severe Delay involving Language)

Вочевидь, сучасні класифікаційні визначеннѐ, що використовуятьсѐ в канадській провінції
Альберта, можуть стати в нагоді при переглѐді застарілої української класифікації.
Система спеціальної освіти в Україні маю вертикально-горизонтальну структуру. Вертикальна структура
базуютьсѐ на вікових особливостѐх учнів та рівнѐх загальноосвітніх програм. Горизонтальна структура враховую
психофізичний розвиток дитини, особливості її пізнавальної діѐльності і характер порушеннѐ.
Вертикальна структура визначаютьсѐ віковими періодами:
раннього дитинства ( від 0 до 3 років);
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дошкільний період ( з 3 до 6- 7 років);
період шкільного та професійного навчаннѐ ( з 6-7 до 16-21 років).
У період від 0 до 3 років (ранню дитинство) діти перебуваять на домашньому утриманні, у
дитѐчих дошкільних закладах, діти-сироти –у будинках дитини. Спеціальну допомогу діти з
порушеннѐми психофізичного розвитку можуть одержувати у центрах раннього втручаннѐ, центрах
реабілітації, психолого-медико-педагогічних центрах та спеціальних дошкільних закладах. Длѐ дітей
дошкільного віку з особливостѐми психофізичного розвитку функціонуять: спеціальні дитѐчі дошкільні
заклади, дитѐчі навчальні заклади компенсуячого типу, спеціальні групи при дошкільних навчальних
закладах комбінованого типу, дошкільні групи при спеціальних школах, реабілітаційні центри.
Основними державними освітніми закладами длѐ дітей з особливостѐми психофізичного
розвитку шкільного віку ю: спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, навчально-реабілітаційні центри
та спеціальні класи при цих закладах.
Спеціальні навчальні заклади длѐ дітей з особливостѐми психофізичного розвитку реалізуять
програми початкової, основної та середньої (повної) загальної освіти, складені на основі Державного
стандарту спеціальної освіти.
Горизонтальна структура спеціальної освіти в Україні представлена 8-ма типами спеціальних
закладів: длѐ дітей з порушеннѐми слуху, слабочуячих, з порушеннѐми зору, слабозорих, з тѐжкими
порушеннѐми мовленнѐ, з порушеннѐми опорно-рухового апарату, длѐ розумово відсталих, з
затримкоя психічного розвитку.
Досвід функціонуваннѐ спеціальних закладів в Україні дозволѐю констатувати значні досѐгненнѐ,
що маять ці освітні осередки. Втім за офіційними статистичними даними, в Україні 135,873 тис. дітей з
порушеннѐми психофізичного розвитку( 1,5 % від загальної популѐції дітей, тоді, ѐк в Канаді – близько
10%), тільки 54,1 тис. з них навчаятьсѐ у 324 спеціальних школах-інтернатах.
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Порівнѐльні відсоткові дані засвідчуять нагальність проведеннѐ в Україні повного статичного
обліку дітей з порушеннѐми розвитку.
Неабиѐке значеннѐ у контексті українського освітнього реформуваннѐ маю аналіз законодавчої
бази, ѐка регламентую функціонуваннѐ канадської системи освіти.
На відміну від України, Канада не маю національних (федеральних) освітніх законів, ѐкі би
унормовували здобуттѐ освіти дітьми з особливостѐми розвитку в умовах інклязивного навчаннѐ.
Шестирівнева законодавча база країни передбачаю затвердженнѐ автономних освітніх документів на
рівні провінції. Кожен штат країни маю своя законодавчу базу, що фіксую, зокрема, вимоги до організації
інклязивного навчаннѐ.
Детальний аналіз основних освітньо-правових документів, що стосуятьсѐ інклязивного навчаннѐ,
ѐке маю один із найбільших штатів Канади, провінціѐ Альберта, надаю змогу визначити основні засади
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канадської системи інклязивної освіти, що може бути позитивним прикладом при проведенні
освітнього реформуваннѐ в Україні.
Про рівний доступ до ѐкісної освіти наголошуютьсѐ у Конституції України, Законах України «Про
освіту», «Про загальну середня освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів України», «Про
охорону дитинства» та ін. Окремі державно-правові акти спрѐмовані на створеннѐ соціально-економічних
умов длѐ інтеграції в суспільство дорослих і дітей з особливостѐми розвитку, зокрема Державна
національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століттѐ), Державна програма «Діти України» тощо.
Втім, на сьогодні в Україні спостерігаютьсѐ парадоксальна, але в цілому типова длѐ
трансформаційного періоду ситуаціѐ, що характеризуютьсѐ наѐвністя законодавства, ѐке декларую
права дітей з особливими потребами на розвиток, здобуттѐ освіти, соціальну інтеграція, і водночас не
вказую практичних механізмів їх реалізації. Державна соціальна політика значноя міроя зоріюнтована
на сегрегація та ізолѐція дітей з особливостѐми психофізичного розвитку.
Філософіѐ інклязивної освіти базуютьсѐ на переконаннѐх у необхідності зміни освітньої
парадигми – реформуванні шлѐхом об’юднаннѐ двох традиційних систем (спеціальної і масової освіти) в
юдину освітня систему.

Загальна освіта

Спеціальна освіта

Єдина система освіти
Інклязіѐ передбачаю не просто середовище, а й спеціально розроблені методики та необхідну
підтримку учнѐм зі спеціальними освітніми потребами, що перебуваять у масових загальноосвітніх
школах та школах місцевих спільнот. Головний критерій, за ѐким маю відбуватисѐ навчаннѐ всіх
школѐрів з особливостѐми розвитку, ю повне задоволеннѐ навчальних потреб учнів, що й засвідчую
канадський досвід впровадженнѐ інклязивного навчаннѐ.
Досвід впровадженнѐ інклязивного навчаннѐ засвідчую, що інтегруваннѐ дітей з порушеннѐми
психофізичного розвитку у загальноосвітні заклади – це світовий процес, до ѐкого залучені всі
високорозвинені країни. В основі концепції інклязії лежить принцип дотриманнѐ прав дитини на
здобуттѐ ѐкісної освіти. Це закономірний етап розвитку системи спеціальної освіти, пов’ѐзаний з
переосмисленнѐм суспільством і державоя ставленнѐ до неповносправних, з визначеннѐм їхнього
права на одержаннѐ рівних з іншими можливостей в різних галузѐх життѐ, у тому числі й освіті.
Досвід Канади, зокрема у законодавчому, науково-методичному, кадровому, організаційнопроцесуальному забезпеченні інклязивного навчаннѐ, маю вагому значущість і може слугувати
прикладом при проведенні освітнього реформуваннѐ в Україні. При цьому цей досвід маю аналітично
оціняватисѐ не лише з точки зору позитивізму, а й із позиції прийнѐтності до умов нашої держави.

Василь КРЕМЕНЬ
Академіѐ педагогічних наук України, м. Київ

УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО З ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
З проголошеннѐм незалежності України завдѐки гуманізації всіх сфер життѐ і діѐльності громадѐн
посиляютьсѐ увага держави і суспільства до забезпеченнѐ правового та соціального захисту дітей із
особливими освітніми потребами, збереженнѐ здоров’ѐ, різнобічного й гармонійного розвитку
особистості кожного учнѐ. Програмами про соціальний захист інвалідів в нашій країні визначаятьсѐ та
гарантуятьсѐ права і свободи лядини згідно з загальноприйнѐтими міжнародними нормами, а також
пріоритети, принципи розвитку спеціальної освіти ѐк стратегічного напрѐмку її модернізації.
Сьогодні в Україні функціоную система спеціальної освіти, за ѐкої 80 % дітей з особливими
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освітніми потребами навчаятьсѐ і одержуять реабілітаційні послуги у школах інтернатного типу,
відкрито понад 40 навчально-реабілітаційних центрів, ѐкі фінансуятьсѐ з державного бяджету. На їх
базі розроблѐятьсѐ інноваційні технології, на основі ѐких здійсняютьсѐ комплексна реабілітаціѐ дітей з
порушеннѐм слуху, зору, опорно-рухової сфери та ін. Розроблѐятьсѐ програми вихованнѐ, розвитку та
сприѐннѐ соціально-побутовій адаптації длѐ найбільш уразливих категорій дітей: з помірноя, тѐжкоя
розумовоя відсталістя, сліпоглухих, з дитѐчим аутизмом, програми з формуваннѐ в учнів життювої
компетенції ѐк сукупності окремих компетенцій у різних сферах життюдіѐльності та здатності особистості
вчитисѐ впродовж життѐ. Сформованість цих компетенцій сприѐю інтеграції індивідуумів з особливими
освітніми потребами в соціум, успішній самореалізації в ньому.
У 27 навчальних закладах завершено перший етап експерименту щодо апробації моделі
інтегрованого навчаннѐ дітей різної нозології. Експериментально доведено, що частина учнів опановуять
програми нарівні зі здоровими ровесниками, вклячаятьсѐ в загальноосвітня систему, стаять частиноя
здорового дитѐчого колективу. При цьому вони потребуять індивідуальної допомоги, диференційованого
підходу до визначеннѐ навчального навантаженнѐ. Длѐ інших учнів необхідно створявати варіативні та
індивідуальні програми, надавати їм комплекс соціальних і педагогічних послуг.
Длѐ впровадженнѐ цього досвіду в широку практику в Україні відсутнѐ нормативно-правова база,
не здійсняютьсѐ підготовка вчителів інклязії, педагогів-реабілітологів, перекладачів жестової мови,
помічників вчителѐ, здатних ефективно реалізувати стратегія інклязії. Отже, перед дефектологами
постаять важливі запитаннѐ: чи продовжувати роботу щодо подальшого розвитку уже нагромадженого
досвіду навчаннѐ у закладах інтернатного типу, зберігаячи теоретико-методологічні надбаннѐ
попереднього періоду? Чи надавати перевагу новим моделѐм і освітнім технологіѐм, виникненнѐ ѐких
зумовлено трансформаціюя суспільних відносин та досвідом розвинутих країн?
Відповідь на ці запитаннѐ маю виходити з наступного: враховуячи загальноювропейські освітні
цінності у визначенні стратегічних оріюнтирів модернізації спеціальної освіти, зберігаячи при цьому
українську національну самобутність, наша держава тим самим визнаю право кожної особистості на
рівний доступ до ѐкісної освіти. Це потребую поглибленнѐ міжнародних зв’ѐзків і партнерства між
українськими та зарубіжними вченими і практиками, проведеннѐ спільних конференцій, досліджень,
аналізу освітніх парадигм, цілей, тенденцій, притаманних країнам Ювропи та світу.
Такі форми співпраці започатковано в Інституті спеціальної педагогіки АПН України. Зокрема, в
рамках укладеної в 2005 році угоди про наукове партнерство з Українським центром засобів розвитку
Коледжу імені Грента МакЯена та університетом Альберти (Канада) проведено низку наукових
конференцій з найактуальніших проблем спеціальної педагогіки і психології. Проведено дискусії з
питань становленнѐ і розвитку інклязивної освіти в Канаді та Північній Америці, охарактеризовано
структуру і компоненти її моделі, принципи наданнѐ широкого спектру послуг дітѐм і батькам.
У процесі дискусій відбувсѐ обмін думками щодо філософії, гуманістичних основ інклязивної
освіти, правового, нормативного та програмного забезпеченнѐ її реалізації, підготовки відповідних
спеціалістів. Обговорено також програми стажуваннѐ молодих спеціалістів у Канаді та в Україні. За 3
роки понад 20 освітѐн України пройшло стажуваннѐ у Канаді. Канадські колеги організували
відвідуваннѐ інклязивних шкіл, ознайомили з педагогічними технологіѐми навчаннѐ та соціальної
підтримки дітей. Українські вчені отримали інформація про базу даних щодо ресурсів у галузі ранньої
допомоги дітѐм у Канаді, системи реабілітації дітей-інвалідів, а також про наданнѐ медичних,
соціальних, педагогічних послуг за межами закладу та в сім’ї.
У ході семінару з членами українсько-канадської мережі досліджень обговорено питаннѐ розвитку
взаюмовигідного співробітництва, ѐке передбачаю проведеннѐ досліджень за тематикоя, що викликаю
обопільну зацікавленість. Уточнено структуру, процедуру та методику проведеннѐ у 2008 році українськоканадського експерименту за двома напрѐмами, а саме: «Громадѐнське суспільство гарантую інклязія та
вибір» і «Лінгвістика української жестової мови», що ю пріоритетними длѐ обох країн.
Реконструяваннѐ спеціальної освіти на демократичних засадах, розширеннѐ спектру соціальної
та психологічної підтримки дітей-інвалідів, наданнѐ діапазону освітніх потреб, створеннѐ механізму
вибору форми навчаннѐ запобігатиме ізолѐції їх від сім’ї і суспільства, сприѐтиме природному процесу їх
соціалізації, вибору форм і видів майбутньої освіти.
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Світлана ЛИТОВЧЕНКО
Інститут спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України, м.Київ

КАНАДСЬКИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ
Наближеннѐ національної системи освіти до світових стандартів зумовляю підвищеннѐ уваги до
проблеми наданнѐ ѐкісних освітніх послуг особам з порушеннѐми психофізичного розвитку.
Зокрема, одніюя з актуальних проблем спеціальної педагогіки ю обґрунтуваннѐ теоретичного та
практичного аспектів організації навчаннѐ таких осіб у вищих навчальних закладах.
Підвищеннѐ уваги до проблеми здобуттѐ вищої освіти особами з порушеннѐми психофізичного
розвитку детерміновано наступним:
визнаннѐм принципів гуманістичної педагогіки, що проголошуять лядину найбільшоя
цінністя, зобов'ѐзуять створявати умови длѐ її максимального розвитку;
зміноя статусу вищої освіти (перебуваячи в категорії елітарних стандартів вища освіта,
поступово набуваю статусу соціально-культурного мінімуму, стаю своюрідноя перепусткоя
до сфери професійної діѐльності);
наѐвністя тенденції до збільшеннѐ чисельності осіб з порушеннѐми психофізичного
розвитку, ѐкі прагнуть навчатисѐ у вищих навчальних закладах;
наѐвністя суттювих труднощів, що виникаять на етапі здобуттѐ вищої освіти особами ціюї категорії.
Крім того, наступний чинник. Сьогодні в Україні відбуваютьсѐ реформуваннѐ вищої освіти, ѐке
передбачаю створеннѐ національної системи вищої освіти на нових законодавчих і методологічних
засадах; досѐгненнѐ принципово нового рівнѐ ѐкості підготовки фахівців; забезпеченнѐ рівного доступу
до ѐкісної вищої освіти громадѐнам України, в тому числі з особливостѐми психофізичного розвитку.
Аналіз стану проблеми в Україні дозволѐю визначити певні тенденції. Зокрема, останнім часом
спостерігаютьсѐ зростаннѐ попиту на здобуттѐ найвищого фахового рівнѐ серед молоді з порушеннѐми
слуху. За статистичними даними у 1998/99 навчальному році студентами вищих навчальних закладів
були 578 осіб з порушеннѐми слуху, у 2002/03 – 943 особи ціюї категорії, у 2005/06 – 1125 осіб.
Можливість навчаннѐ у вищому навчальному закладі длѐ осіб з порушеннѐми слуху ю
надзвичайно важливоя. Тут можна говорити щонайменше про три аспекти:
здобуттѐ вищої освіти ѐк системи певних знань, умінь, навичок тіюя чи іншоя міроя
гарантую особам ціюї категорії конкурентоспроможність на ринку праці;
підвищеннѐ освітнього рівнѐ впливаю на розвиток особистості, сприѐю формування
внутрішньої цілісності, забезпечую можливості длѐ самореалізації;
длѐ переважної більшості молоді з порушеннѐми слуху вступ до вищого навчального
закладу і початок навчаннѐ ю першим діювим кроком у напрѐмі соціальної інтеграції.
Водночас, необхідно враховувати, що студент із порушеннѐми слуху маю спеціальні освітні
потреби, зумовлені порушеннѐм слуху, особливостѐми пізнавального та мовленнювого розвитку. Без
урахуваннѐ цих потреб, без спеціального супроводу успішне навчаннѐ такої лядини у навчальному
закладі ю вкрай ускладненим.
Ефективності розв’ѐзаннѐ означеної проблеми сприѐю організаціѐ освітнього процесу на основі
сучасних досѐгнень у галузі спеціальної педагогіки та психології, вивченнѐ зарубіжного досвіду
розв’ѐзаннѐ теоретичних та практичних питань спеціальної освіти.
Інститут спеціальної педагогіки АПН України проводить активну діѐльність щодо зміцненнѐ та
розширеннѐ міжнародних зв’ѐзків.
Відповідно до угоди «Про основи спільних наукових досліджень та співробітництва у галузі
спеціальної педагогіки» науковцѐми Інституту спеціальної педагогіки АПН України, (Київ, Україна),
Коледжу Ґрента МакЯена, університету Альберти (Едмонтон, Канада) засновано Канадсько-Українську
мережу досліджень (КУМД) – Canada-Ukraine Research Team (CURT). Одним з пріоритетних напрѐмів
діѐльності Канадсько-Української мережі досліджень (КУМД) ю програма обміну науковцѐми, аспірантами.
В межах співпраці відбуваютьсѐ стажуваннѐ співробітників Інституту у зазначених закладах в Канаді.
Ознайомленнѐ з освітніми стандартами, навчальними програмами, їх змістом і структуроя; форматом
навчальних курсів; а також різними аспектами супроводу навчаннѐ учнів і студентів з порушеннѐми
психофізичного розвитку створяю можливості длѐ розвитку педагогічної науки і практики в нашій країні.
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Перебуваячи у Канаді, ми відвідували освітні заклади, де навчаятьсѐ діти зі спеціальними
освітніми потребами, центри, ѐкі надаять навчально-розвивальні та консультативні послуги,
прослухали курс лекцій доктора Джуди Лупарт зі спеціальної педагогіки в Університеті Альберта, мали
зустрічі з викладачами, спеціалістами у галузі спеціальної освіти, науковцѐми тощо (2005 р.).
В межах свого виступу ѐ плануя зупинитисѐ на практичних аспектах проблеми.
Перший аспект стосуютьсѐ особливостей спеціальної освіти Канади.
Головна мета спеціальної освіти в Канаді – забезпеченнѐ індивідуальних освітніх потреб кожного
учнѐ, гарантіѐ найвищої ѐкості навчаннѐ. Про це зазначено у Стандарті спеціальної освіти, документі, що
вміщую основні вимоги до всіх шкіл, в ѐких навчаятьсѐ діти зі спеціальними освітніми потребами, з 1 по
12 клас, у відповідності до Закону Міністерства освіти 015/2004 р., ѐкий дію з 1 вереснѐ 2004 року.
Забезпеченнѐ врахуваннѐ індивідуальних освітніх потреб учнів відбуваютьсѐ завдѐки складання
Індивідуальних освітніх планів-програм (ІРР).
Необхідно зупинитисѐ на наступній особливості організації навчаннѐ, а саме на її
різноваріантності, ѐка полѐгаю у наданні можливості длѐ сімей дітей з порушеннѐми слуху обирати
модель навчаннѐ. У цьому контексті враховуютьсѐ щонайменше два аспекти:
можливості дитини;
потреби сім'ї, що маю дитину з порушеннѐми слуху, тобто соціальне замовленнѐ.
В освітній системі Канади існую багато варіантів того, де дитині вчитисѐ. Канадські фахівці у галузі
спеціальної освіти вважаять, що освітнѐ мета кожної дитини – навчатисѐ там, де вона може реалізувати
свій потенціал. Це положеннѐ ю особливо актуальним длѐ учнів з порушеннѐми слуху, ѐким необхідно
створити можливості вибору моделі комунікації.
Наступний аспект – спеціальний супровід навчаннѐ студентів з порушеннѐми слуху у системі
вищої освіти.
Зокрема, під час стажуваннѐ ми мали можливість ознайомитисѐ з організаціюя супроводу
навчаннѐ студентів з порушеннѐми слуху в Університеті Альберта. Цей досвід вартий уваги.
Супровід навчаннѐ студентів в Університеті Альберта забезпечую спеціальний підрозділ – Центр
підтримки студентів з обмеженими можливостѐми здоров’ѐ, що розташований в одному з корпусів
університету. Варто зазначити, що такі центри, що пропонуять широкий діапазон послуг супроводу,
створені при кожному вищому навчальному закладі. Центр Університету Альберта маю свій
інформаційний бялетень, з ѐкого студенти можуть отримати інформація щодо його роботи.
Діѐльність Центру ю важливоя на різних етапах здобуттѐ освіти. Майбутні студенти звертаятьсѐ
до центру, де отримуять консультації з вибору спеціальності, умов навчаннѐ та заповняять типовий
бланк, у ѐкому міститьсѐ необхідна інформаціѐ: вид порушеннѐ, обрана спеціальність (чи окремі курси),
додаткові послуги длѐ навчаннѐ студента (визначені з допомогоя спеціалістів) та вартість навчаннѐ. Цей
бланк надсилаять до урѐду провінції. Післѐ його розглѐду навчальний заклад отримую необхідне
фінансуваннѐ на навчаннѐ конкретного студента. На етапі закінченнѐ навчаннѐ у вищому навчальному
закладі Центр сприѐю працевлаштування випускників.
Центр підтримки студентів з обмеженими можливостѐми здоров’ѐ маю свій web-сайт, де можна
отримати інформація щодо його роботи, а також поставити питаннѐ і отримати відповідь спеціаліста.
Центр працяю за чіткоя програмоя, послуги супроводу надаю команда спеціалістів різного
профіля. Длѐ кожного студента розроблѐютьсѐ індивідуальна програма, узгоджена з освітнім
стандартом. При створенні програми застосовуютьсѐ індивідуалізований підхід що дозволѐю визначити
максимально ефективні види супроводу.
В Університеті Альберта студентам з порушеннѐми слуху надаютьсѐ спеціальний супровід
(переклад жестовоя мовоя (сурдопереклад), звукопідсиляяча апаратура, можливість мати стенограму
занѐть, спеціальні прилади, що допомагаять учнѐм отримувати навчальну інформація шлѐхом
зчитуваннѐ з губ тощо), що побудований відповідно до індивідуальних потреб кожної дитини:
переклад жестовоя мовоя (сурдопереклад) ю важливим елементом системи супроводу
навчального процесу студентів з порушеннѐми слуху. Спеціалістами Центру Університету
Альберта розроблено спеціальні рекомендації щодо роботи перекладачів жестової мови, у
ѐких передбачено два варіанти, адресовані різним суб’юктам навчального процесу вищого
навчального закладу. Перший варіант розрахований на викладачів, другий – студентів з
порушеннѐми слуху. Рекомендації маять виглѐд невеликої за обсѐгом брошури, матеріал
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

систематизовано таким чином, щоб максимально конкретизувати інформація. Перша
сторінка містить назву та контактні дані Центру.
можливість мати стенограму занѐть забезпечую система CART (абревіатура англійських літер,
ѐка перекладаютьсѐ ѐк відтвореннѐ інформації в режимі реального часу). Вона застосовуютьсѐ
на занѐттѐх, де присутні студенти з порушеннѐми слуху, ѐкі не володіять жестовоя мовоя. Цѐ
система розташована під партоя, за ѐкоя сидить спеціаліст і набираю текст (інформація, ѐка
звучить в аудиторії, не лише навчального характеру, наприклад, навіть сміх). І студент на екрані
монітору зчитую ця інформація і повністя нея володію. Коли він виходить до дошки, то
повертаю до себе екран і може читати все, що там написано.
спеціальні прилади, що допомагаять учнѐм отримувати навчальну інформація шлѐхом
зчитуваннѐ з губ длѐ студентів, ѐкі добре володіять такоя технікоя. Викладач одѐгаю
навушники і виведену перед його обличчѐм відео камеру, що знімаю ту частину обличчѐ,
ѐка даю змогу студентам зчитувати інформація з губ. На парті стоїть екран, на ѐкому студент
бачить обличчѐ викладача, навіть коли він повертаютьсѐ до дошки або до вікна.
звукопідсилявальна апаратура: індивідуальні слухові апарати, спеціальне безпровідне
звукопідсилявальне обладнаннѐ длѐ класів, FM системи та ін.
На підставі узагальненнѐ досвіду вищих навчальних закладів інших країн (Університет Альберта,
Коледж Грента МакЯена (Канада) та ін.), можна визначити основні моделі супроводу навчаннѐ
студентів з порушеннѐми слуху:
перша модель – спеціальний підрозділ або підрозділи, ѐкі діять у структурі вищого
навчального закладу (ВНЗ) та маять забезпечувати комплексний супровід навчаннѐ
студентів з порушеннѐми психофізичного розвитку і, зокрема, з порушеннѐми слуху;
друга модель – спеціалізований вищий навчальний заклад (СВНЗ) длѐ студентів з
порушеннѐми психофізичного розвитку (чи длѐ студентів із порушеннѐми слуху) .
У межах кожної з моделей виділено певні організаційні форми здобуттѐ вищої освіти особами з
порушеннѐми слуху.
№
п/п
I

II

Моделі
Спеціальний
підрозділ
(підрозділи)
ВНЗ

Спеціалізований
вищий
навчальний
заклад (СВНЗ)

Форми
Центр підтримки студентів з
обмеженими можливостѐми
здоров’ѐ

Приклади вищих навчальних
закладів
Університет Альберта, Коледж
Грента МакЯена (Канада)

Відділ адаптації та реабілітації,
Відділ спеціальних технологій
навчаннѐ та ін.
Регіональний центр (програма
підготовки учнів з порушеннѐми
слуху до вступу до ВНЗ)
длѐ осіб з порушеннѐми слуху

Відкритий міжнародний
університет розвитку лядини
«Україна»
Національна металургійна
академіѐ України

длѐ осіб з порушеннѐми
психофізичного розвитку (в т.ч. із
порушеннѐми слуху)

Державний спеціалізований
інститут мистецтв (Росіѐ)

ѐк структурний підрозділ звичайного
ВНЗ

Інститут соціальної реабілітації при
Новосибірському державному
технічному університеті (Росіѐ)

Галлодетський університет (США)

Співробітництво з членами Канадсько-Української мережі досліджень, науковцѐми Університету
Альберта та Коледжа Грента МакЯена сприѐю розробці інноваційних технологій і моделей корекційного
навчаннѐ дітей з порушеннѐми слуху в Україні.
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Юрій МАКСИМЕНКО
Голова Українського товариства глухих, м.Київ

СПІВПРАЦЯ МІЖ УКРАЇНСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ ГЛУХИХ І КАНАДСЬКИМИ ПАРТНЕРАМИ
За словами професора Романа Петришина, діаметральні протилежності ю запорукоя успішних
послідовних змін або іншими словами: чи можливо виробити спільну модель, ѐку вчені і в Канаді, і в
Україні могли б спільно використовувати длѐ вивченнѐ змін, що відбуваятьсѐ в освітніх системах?
Українське товариство глухих – це найбільша і юдина потужна громадська організаціѐ в Україні,
ѐка опікуютьсѐ проблемами нечуячих з питань соціального захисту прав та інтересів, у складі ѐкої діять
25 обласних організацій, 130 територіальних організацій, 40 підприюмств, 35 закладів культури,
Культурний центр, Навчально-відновлявальний центр, редакціѐ газети «Наше життѐ». В перерахованих
організаціѐх і установах налічуютьсѐ понад 6500 працівників Товариства .
УТОГ проводить значну роботу, спрѐмовану, головним чином, на супровід трансформаційних
процесів в системі освіти. Основну увагу фахівці УТОГ приділѐять вирішення проблем, ѐкі визначаять
пріоритети реформуваннѐ української освіти нечуячих, окреслені її інтеграціюя у світовий освітній
простір. Насамперед, це модернізаціѐ змісту освіти, розвиток духовного потенціалу особистості в
умовах поступу українського суспільства до демократії, необхідність навчально-методичного і
нормативного забезпеченнѐ освіти нечуячих. Освіта і система вихованнѐ повинні переоріюнтуватисѐ на
формуваннѐ у дитини та молодої лядини інноваційного типу культури, інноваційного типу мисленнѐ і
готовності до інноваційного типу дій.
З метоя розв’ѐзаннѐ цих проблем УТОГ організувало :
а) I Всеукраїнську конференція «Проблеми реабілітації інвалідів зі слуху в Україні на сучасному
етапі та можливі шлѐхи її вирішеннѐ (17-18 жовтнѐ 2002 р.), в ѐкій взѐли участь понад 250 чоловік,
зокрема канадський професор Майкл Рода.
Було визнано, що, незважаячи на багаторазові зверненнѐ громадськості, в тому числі шлѐхом
публікацій критичних матеріалів на шпальтах газети «Наше життѐ», до Міністерства освіти і науки
України з питань вкрай низького рівнѐ знань випускників спецшкіл-інтернатів длѐ дітей з вадами слуху –
ніѐких зрушень у поліпшенні ѐкості навчаннѐ в цих школах не спостерігаютьсѐ, що створяю проблеми в
отриманні глухими випускниками професій та їхньої інтеграції в навколишню середовище. Учасники
конференції висвітлили у своїх виступах дуже багато болячих питань та прийнѐли резоляція,
спрѐмовану на вирішеннѐ значної частини наѐвних проблем, зокрема таких питань з освіти глухих, ѐк:
розробка з урахуваннѐм вимог сьогоденнѐ нових навчальних програм длѐ дошкільних та
шкільних навчальних закладів длѐ дітей з порушеннѐми слуху та забезпеченнѐ
підвищеннѐ ѐкості навчаннѐ в цих закладах;
забезпеченнѐ обов’ѐзкового знаннѐ дактильно-жестової мови глухих педагогічним
персоналом дошкільних та шкільних закладів длѐ дітей з порушеннѐми слуху;
розробка програми та запровадженнѐ в спеціальних школах длѐ глухих дітей уроків з
культури рідної мови глухих;
розробка за участі УТОГ довгострокового перспективного плану створеннѐ навчальних
груп длѐ глухих при вищих навчальних закладах різного рівнѐ акредитації .
б) II Всеукраїнську науково-практичну конференція «Освіта та вихованнѐ нечуячих в Україні на
сучасному етапі (7-8 жовтнѐ 2005 року) У роботі конференції взѐли участь понад 150 чоловік –
керівників і педагогічних працівників спеціальних шкіл і дитсадків длѐ дітей з вадами слуху, вищих і
середніх навчальних закладів, науковців, представників профільних інститутів, працівників системи
УТОГ, членів Об’юднаннѐ нечуячих педагогів та інших осіб.
Під час роботи конференції розглѐдались питаннѐ розробки, апробації та впровадженнѐ у
навчально-виховний процес сучасних інноваційних систем, технологій та методик, сучасне технічне
забезпеченнѐ. Лейтмотивом конференції були слова : «За тотальне володіннѐ жестовоя мовоя всіх
учителів спеціальних шкіл длѐ глухих дітей».
Учасники розробили резоляція II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Освіта та
вихованнѐ нечуячих в Україні на сучасному етапі» та подали її до Міністерств України длѐ вирішеннѐ
наѐвних проблем в освіті нечуячих.
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На сьогодні маю діѐти виклячно креативна парадигма освіти, технологіѐ навчаннѐ ѐкої ґрунтуютьсѐ
на принципі «створи» замість принципу «повтори». В її розв’ѐзанні УТОГ тісно співпрацяю з
Міністерством освіти і науки і Академіюя педагогічних наук України, окреслених в нижченаведених
документах .
Першим суттювим кроком до тісної співпраці з Міністерством освіти та науки була «Програма
професійної підготовки інвалідів зі слуху та зору у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації»,
затверджена спільним наказом Міністерства освіти і науки України.
Метоя розробки Програми ю визначеннѐ невідкладних і перспективних заходів щодо адаптації в
суспільстві інвалідів зі слуху, забезпеченнѐ їхніх конституційних прав на здобуттѐ базової, повної
середньої та вищої освіти відповідно до Закону України « Про вищу освіту «
Досѐгненнѐ ціюї мети передбачаютьсѐ шлѐхом вирішеннѐ таких завдань :
формуваннѐ мережі вищих навчальних закладів I – IV рівнів акредитації длѐ професійної
підготовки осіб з вадами слуху та зору;
визначеннѐ напрѐмів і спеціальностей длѐ професійної підготовки осіб з вадами слуху та зору;
створеннѐ умов длѐ фахової підготовки інвалідів зі слуху та зору з метоя адаптації їх до
трудової діѐльності, самозабезпеченнѐ і сімейного життѐ;
методичне забезпеченнѐ навчального процесу у вищих навчальних закладах, в ѐких
здійсняютьсѐ професійна підготовка інвалідів зі слуху та зору;
створеннѐ системи матеріально-технічної та фінансової підтримки вищих навчальних
закладів, в ѐких здійсняютьсѐ професійна підготовка інвалідів зі слуху та зору;
підготовка та підвищеннѐ кваліфікації педагогічних працівників вищих навчальних
закладів I – IV рівнів акредитації длѐ роботи з інвалідами зі слуху та зору.
До речі, в 7 пункті Основних заходів вище зазначеної Програми вперше з боку Міністерства освіти
і науки документально передбачено створеннѐ у 2005 році в Інституті спеціальної педагогіки АПН
України лабораторії з питань лінгвістичного вивченнѐ української жестової мови .
Активна співпрацѐ Міністерства освіти та Українського товариства глухих привела до значних зрушень
в самій освітній системі. Все більш конкретних форм та чітких механізмів набуваю наказ Міністерства освіти і
науки № 504 від 04.06.2006 р. «Про затвердженнѐ переліку вищих навчальних закладів длѐ організації
прийому на навчаннѐ осіб з обмеженими фізичними можливостѐми (вадами слуху)».
Відповідно до цього наказу у згаданий перелік увійшли 10 вищих навчальних закладів України, ѐкі
щорічно будуть організовувати групи длѐ нечуячих , це:
1. Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації:
Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут» (спеціальність
«Технологіѐ машинобудуваннѐ» і спеціальність «Інформаційні управлѐячі системи»);
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова у м. Киюві (спеціальність
«Дефектологіѐ»);
Національна металургійна академіѐ України у Дніпропетровську (спеціальність
«Інформаційні управлѐячі системи»);
Київський національний університет технології та дизайну (спеціальність « Швейні
вироби»).
2. Вищі навчальні заклади I – II рівнів акредитації:
Донецький технікум промислової автоматики (спеціальність «Обслуговуваннѐ
комп’ятерних та інтелектуальних систем і мереж»);
Житомирський технологічний коледж (спеціальність «Технологіѐ деревообробки»);
Київський державний технікум легкої промисловості (спеціальність «Швейне
виробництво»).
Окрім зазначеного переліку групи длѐ нечуячих студентів формуять у себе при потребі та іноді за
лобіяваннѐ УТОГ, у Київському національному університеті культури та мистецтва, Київський коледж
естрадного та циркового мистецтва, Чернігівському інституті права, Херсонському, Львівському та
Житомирському медичному коледжі. Багато вищих професійних училищ стали створявати групи длѐ
нечуячої молоді за багатьма спеціальностѐми. За нашими даними кількість таких ВПУ по всій Україні
становить більше 20 і щороку збільшуютьсѐ.
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Усього ж станом на 01.01.2008 р. у 26 університетах, 17 технікумах та коледжах, у 23 професійнотехнічних училищах України навчаютьсѐ 1183 особи з порушеннѐми слуху. Але говорѐчи про кількість,
маюмо дбати про ѐкість навчаннѐ, і саме тут доводитьсѐ визнавати існуваннѐ проблем.
в) щорічний, починаячи з 2004 року, Всеукраїнський конкурс «Ерудит» серед учнів 12-х класів
спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів длѐ дітей глухих та зі зниженим слухом, ѐкий
проводитьсѐ в руслі сучасної освітньої політики України, спрѐмованої на гуманізація навчаннѐ та
вихованнѐ дітей з особливими потребами, їхня соціалізація та інтеграція у соціальне середовище,
підвищеннѐ ефективності навчально-виховного процесу.
Метоя конкурсу ю виѐвленнѐ обдарованих учнів спеціальних навчальних закладів длѐ дітей
глухих та зі зниженим слухом длѐ підтримки та наданнѐ державної допомоги у подальшому навчанні.
За підсумками I Всеукраїнського конкурсу « Ерудит» (23-25 квітнѐ 2004 року), в ѐкому брали
участь 26 учнів з порушеннѐми слуху (16 хлопців і 10 дівчат) визначено переможців :
учень Підкамінської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату длѐ дітей зі
зниженим слухом Романяк Сергій, нині студент четвертого курсу Київського
національного університету технологій та дизайну;
ученицѐ Київської спеціальної школи – інтернату № 18 длѐ слабочуячих дітей Маринець
Вікторіѐ, нині студентка відкритого Міжнародного університету розвитку лядини «Україна»;
учень Березівської спеціальної загальноосвітньої школи – інтернату длѐ дітей зі
зниженим слухом Ревенко Ігор.
Подальші конкурси (24-25 березнѐ 2005 р., 27-28 березнѐ 2006 р., 20-21 березнѐ 2007 р., 21-22 березнѐ
2008 р. ) показали рівень навчаннѐ дітей з порушеннѐми слуху в спеціальних школах. За результатами журі
Всеукраїнських конкурсів найкращими школами длѐ дітей з вадами слуху в Україні визнані:
Підкамінська (Львівська обл.) загальноосвітнѐ спеціальна школа – інтернат длѐ дітей зі
зниженим слухом;
Київська загальноосвітнѐ спеціальна школа – інтернат № 18 длѐ слабочуячих дітей;
Полтавська загальноосвітнѐ спеціальна школа – інтернат длѐ глухих дітей;
Феодосійська республіканська загальноосвітнѐ спеціальна школа – інтернат I – II ступенів
длѐ слабочуячих та пізнооглухлих дітей;
Вінницька обласна загальноосвітнѐ спеціальна школа – інтернат III – IV ступенів длѐ дітей
з вадами слуху;
Тернопільська загальноосвітнѐ школа – інтернат длѐ слабочуячих дітей;
Львівська спеціальна школа – інтернат імені Марії Покрови;
Кислѐцька (Вінницька обл.) загальноосвітнѐ спеціальна школа – інтернат длѐ дітей зі
зниженим слухом, Харківський обласний спеціальний загальноосвітній навчальновиховний комплекс длѐ дітей з вадами слуху.
г) Перший та другий Всеукраїнський фестиваль художньої самодіѐльної творчості серед учнів
спеціальних шкіл – інтернатів длѐ дітей з вадами слуху (2005, 2007 рр.), в ѐких брали участь переможці
регіональних фестивалів з 36 спеціальних шкіл-інтернатів длѐ дітей з вадами слуху. До цього в обласних
центрах України були проведені на обласному рівні відбіркові конкурси дитѐчої творчості, переможці
ѐких змагалисѐ в зональних фестивалѐх (м. Харків, м. Львів, м. Херсон, м. Київ, м. Кіровоград).
Проведеннѐ великомасштабного фестиваля художньої самодіѐльної творчості дітей з вадами слуху
стало інноваційним напрѐмом виховної роботи в спеціальних школах-інтернатах, а длѐ самих
сурдопедагогів та школѐрів своюрідним обміном досвідом сценічної майстерності та культури .
д) семінари «Школа молодого лідера УТОГ – 2004», «Молодіжний форум – 2005»,
«Молодіжний лідер-2007» за участя молодіжних лідерів із всіх областей. За три дні семінарів
відбулись наступні заходи :
Інтернет-конференціѐ на тему «Сучасні інформаційні технології длѐ нечуячих (матеріали,
роздруківки на форумах виступів учнів спеціальних шкіл-інтернатів відкриті длѐ наукового
аналізу рівнѐ грамотності);
пленарні виступи молодіжних лідерів на тему «Робота з молоддя: досвід, проблеми,
перспективи»;
засіданнѐ проблемного столу «Задоволеннѐ потреб молоді в інформаційно-культурному
просторі через жестову мову»;
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конкурс «Молодіжний лідер»;
тренінги «Чи здатні ви стати лідером?», «Особливості діѐльності шкільних, молодіжних
громадський організацій»;
молодіжна розважально-ігрова програма.
Спостереженнѐ за лідерами підтверджуять аксіому, що найбільша кількість лідерів виходить
саме з сімей нечуячих, що говорить про повне пізнавальне та інформаційне забезпеченнѐ нечуячої
дитини засобом рідної і словесної мов.
Слід підкреслити, що фінансове забезпеченнѐ проведеннѐ вищеназваних заходів повністя лѐгло
на плечі УТОГ за рахунок власно зароблених коштів, бо соціалізаціѐ та освіта нечуячих не може
проводитисѐ осторонь нашого Товариства .
ак бачимо, що спеціальна освіта в Україні, ѐк і освіта взагалі, перебуваю у стані постійного пошуку,
оновленнѐ й удосконаленнѐ, враховуячи досвід канадських партнерів. Успіх цього процесу залежить
від розуміннѐ кінцевої мети, спільних зусиль практичних працівників, науковців, усіюї громадськості.
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Роман ПЕТРИШИН, Ореста ШУЛЯКЕВИЧ, Адріѐ ПЕЛЕНСЬКА, Богдан ГОРІХ
Український Центр засобів та розвитку, коледж ім. Грента МакЯена,
Едмонтон, Альберта, Канада

КАНАДСЬКІ ПРАКТИКАНТКИ СПРИЯЮТЬ ВПРОВАДЖЕННЮ ДВОХ ІННОВАЦІЙНИХ
ПРОЕКТІВ В УКРАЇНІ
За період з 1991 по 2005 роки урѐд Канади інвестував близько 30 мільйонів доларів та
спонсорував 429 проекти в Україні. 1. З 1997 року Канадська Агенціѐ з Міжнародного Розвитку (CIDA)
керувала Програмоя Міжнародної молодіжної практики (IYIP), що ѐвлѐютьсѐ складовоя Стратегії урѐду
Канади у галузі працевлаштуваннѐ молоді (YES), створяячи умови длѐ молодих канадських
професіоналів бути більш конкурентно спроможними в рамках швидкої глобалізації світового ринку *2].
До даного часу більше 4500 молодих канадійців було залучено до участі в програмах за
кордоном. Вони працявали в близько 190 канадських організаціѐх, ѐкі маять зв’ѐзки з численними
партнерами у світі. Це різноманітні недержавні організації, компанії, освітні установи, ѐкі діять в
країнах, визнаних длѐ діѐльності Канадськоя Агенціюя з Міжнародного Розвитку, до складу ѐких
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входѐть і канадські організації, активні в Україні.
Длѐ участі в проектах молоді канадійці повинні бути віком від 19 до 30 років, випускниками
вищих навчальних закладів, непрацевлаштованими, або займати посади, що не відповідаять їх освіті,
та мати легальне право на роботу в Канаді. Кандидати шукаять посади, пов’ѐзані з їх кар’юроя, длѐ
здобуттѐ досвіду за кордоном, керуячи проектами, урізноманітняячи та забезпечуячи успішне
працевлаштуваннѐ длѐ себе в майбутньому. Згадана вище програма забезпечую молодих канадійців
можливістя перевірити свої вміннѐ в рамках структурного середовища іншої країни.
До Програми Міжнародної молодіжної практики можуть подавати заѐви канадські організації, ѐкі
маять можливість створявати, спільно фінансувати і керувати проектом на протѐзі дев’ѐти місѐців. В 200708 роках Український центр засобів і розвитку при коледжі імені Грента МакЯена, що в Едмонтоні, провінції
Альберта, запросили і отримали фінансуваннѐ на реалізація проектів двох практикантів в Україні.
Програми длѐ дітей з порушеннѐми психофізичного розвитку в Україні
У спадок від радѐнського минулого Україна отримала систему, ѐка спрѐмована на підтримку дітей
з вадами через школи-інтернати, що спеціалізуятьсѐ в одній з восьми медично визнаних порушень
(наприклад, сліпота, напівсліпота, глухота, порушеннѐ слуху, розумові розлади і тд).
Статистика кількості дітей з вадами в Україні недостовірна, і, вважаютьсѐ, що дані надзвичайно
занижені. У 2004 році було визнано 135,773 таких дітей, що представлѐю 1,6 відсотки всіх дітей в Україні.
За останні п’ѐть років число дітей з особливими потребами значно виросло, в той час коли кількість
населеннѐ зменшилась завдѐки іміграції, рівня смертності та низькому рівня народжуваності [3].
Ще до недавнього часу батьки дітей з визнаним діагнозом та «приклеюним ѐрликом» інвалідності
заохочувались здавати дітей до шкіл-інтернатів. У 2003-04 роках загальний набір до 397 таких закладів
налічував 64,667 дітей, з ѐких 304 інтернати знаходились в міській місцевості (52,051 дітей), і 93 – в
сільській (12,616 дітей) [4].
Крах Радѐнського Соязу в 1991 році призвів до зубожіннѐ бувших радѐнських республік на
протѐзі 1990-х років. Відсутність коштів, разом з нестабільноя політичноя ситуаціюя в Україні,
дестабілізували централізація старої системи. Новий Закон про освіту дозволив батькам вибирати
школу длѐ дітей, і багато надали перевагу школам за місцем проживаннѐ, а не інтернатам. ак результат,
з’ѐвились величезна кількість шкіл та дитсадочків, вклячаячи приватні школи, що дало можливість
вибору длѐ дітей і батьків. Не зважаячи на дефіцит ресурсів, Міністерство освіти і науки та Інститут
спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук України охоче шукали шлѐхи покращеннѐ освітніх
можливостей длѐ дітей з особливими потребами.
Допомога Канади Україні
Незадовго післѐ визнаннѐ незалежності в Україні було запроваджено цілий рѐд канадських
ініціатив у сфері спеціальної освіти. Визначним ѐвлѐютьсѐ створеннѐ центру «Джерело» у Львові длѐ
дітей з церебральним паралічем. «Джерело» встановило новий сучасний стандарт по доглѐду за дітьми
з особливими потребами, і центр залишаютьсѐ національним лідером в даній галузі [5].
Канадський Центр вивченнѐ неспроможності (CCDS) разом з університетом провінції Манітоба,
ввели програму ступенѐ бакалавра «Соціальна робота» у Львівській Політехніці. Програма підтримала
ріст громадѐнського суспільства, зосередилась на рівноправності і правах лядей з порушеннѐми
психофізичного розвитку [6].
Український Центр засобів і розвитку коледжу імені Грента МакЯена допоміг створити і зібрати
кошти длѐ діѐльності Альѐнсу длѐ глухих і слабочуячих в Канаді та Україні. Альѐнс – це асоціаціѐ, що
проводить щорічні освітні табори та заохочую визнаннѐ Української жестової мови.
Починаячи з 2004 року, чотири партнери – коледж ім. Грента МакЯена і університет Альберти в
Канаді, Інститут спеціальної педагогіки і Національний педагогічний університет ім. Драгоманова в
Україні – співпрацяять ѐк Канадсько-українська мережа досліджень (КУМД). З метоя сприѐннѐ діалогу
в галузі спеціальної освіти були проведені дослідженнѐ в Україні, опубліковано матеріали академічних
конференцій в галузі спеціальної освіти, організовано рѐд нагород длѐ навчаннѐ аспірантів з України за
кордоном, перекладено наукові статті і розіслано їх електронноя поштоя всім зацікавленим, створено
двомовний англо-український вебсайт (www.canada-ukraine.org ).
Вклад канадійців у сприѐннѐ інноваціѐм у спеціальній освіті в Україні більш детально висвітлено у
збірнику доповідей Другої міжнародної науково-практичної конференції «Діаспора ѐк чинник
утвердженнѐ держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації»,
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організованої та проведеної 18-20 червнѐ 2008 року (у рамках Конгресу) Міжнародним інститутом
освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя Національного університету «Львівська політехніка».
Проекти практикантів
Українського Центру засобів і розвитку (УЦЗР) в Україні
Знаячи про можливість з боку Канадської Агенції з Міжнародного розвитку (CIDA)
профінансувати проект практикантів та потребу канадської молоді посприѐти покращення послуг длѐ
дітей з порушеннѐми розвитку в Україні, Український Центр засобів і розвитку втілив в життѐ проект з
вереснѐ 2007 по квітень 2008 року. Проектом було передбачено перебуваннѐ одного практиканта в
Киюві, іншого – у Львові, співпрацяячи з партнерами УЦЗР длѐ покращеннѐ умов длѐ дітей і дорослих з
особливими потребами. Післѐ проведеннѐ національного конкурсу було обрано два успішні кандидати:
Ореста Шулякевич (10), ѐкій надавала допомогу представник коледжу ім. Ґрента МакЯена в Киюві, що
розташований в Міжнародному Інтитуті Бізнесу, – Анна Горбань; та Адрія Пеленскі (11), ѐка працявала з
Лідіюя Андрушко, представником Канадсько-української Фундації у Львові. Обидві молоді канадійки
вільно володіять українськоя мовоя, пройшли тижневе міжкультурне тренуваннѐ та тижневу
оріюнтація в Едмонтоні про роботу агенцій, ѐкі надаять послуги особам з порушеннѐми розвитку,
разом з тренуваннѐм з теорії та методів суспільного розвитку. Їх завданнѐм було – створеннѐ і
реалізаціѐ власного проекту в Україні.
Проект Орести Шулѐкевич
Мета:
Покращити комунікаційні технології в трьох українських школах длѐ глухих дітей.
Завдання:
Україна переживаю період економічного росту, ѐкий безперечно впливаю на розвиток соціальних
програм та філантропії. Ознайомившись з громадами лядей з вадами в Киюві, Україні, очевидним було
необхідність вирішеннѐ цілого рѐду проблем. Будучи обмеженоя в часі, завданнѐм практикантки було
обрати проект, ѐкий би швидко і ефективно змінив стереотипи і загальне усвідомленнѐ проблем
інвалідності в Україні.
Відвідавши кілька засідань та прослухавши результати нещодавніх досліджень громад лядей з
вадами, вона вирішила працявати з громадоя глухих і покращити їх технологічні можливості.
Головними завданнѐми цього маленького проекту були покращеннѐ комунікації в громаді глухих
та розширеннѐ кола осіб, обізнаних з даноя проблемоя, ѐкі працяять в неурѐдових організаціѐх, галузі
освітніх послуг та досліджень, урѐдовому та бізнесовому секторах, ѐкі підтримуять соціальну інклязія
(вкляченнѐ) глухих і слабочуячих лядей.
Реалізувавши проект в трьох школах, важливим ѐвлѐютьсѐ поширеннѐ інформації, що сприѐтиме
розвитку і впровадження майбутньої політики, ѐка підтримую реформу. Сприѐячи застосування
альтернативних навчальних моделей та впровадження технологічних послуг, даю громаді більш розвинуту
сітку соціальних програм та послуг. Вводѐчи систему навчаннѐ, базовану на Інтернет мережі, ми створяюмо
нові можливості длѐ освіти.
Методика:
У Киюві доступ до Інтернету досить розсіѐний, ѐкий забезпечуютьсѐ лише двома постачальниками
високошвидкісного Інтернету. Длѐ звичайного населеннѐ все ще вважаютьсѐ рідкістя мати швидкісне
Інтернет підкляченнѐ. Ореста вирішила реалізувати програму, що з»юднала б три окремі початкові
школи та Інститут спеціальної педагогіки.
Під час візиту до України в листопаді 2007 року професор, доктор Дебра Расселл з університету
Альберти привезла подарунок Інституту спеціальної педагогіки, ѐкий повинен сприѐти дослідження
української жестової мови представниками інституту від імені глухої громади. Доктор Расселл привезла
спеціальну відеокамеру – вебкамеру, що зробило можливим длѐ інституту спілкуватись жестовоя
мовоя з персоналом університету Альберти та Західно-канадським Центром вивченнѐ глухоти.
Саме цей подарунок спонукав Оресту організувати подібний проект, ѐкий міг би зблизити дітей з
порушеннѐми слуху, вчителів та адміністраторів між собоя та з глухоя громадоя в усьому світі. Вона
вирішила принести подібні камери в початкові школи-інтернати длѐ глухих дітей в трьох різних областѐх
України. З допомогоя корпоративних інвесторів, вебкамери повинні були бути встановлені в установах
та школах длѐ дітей з порушеннѐми слуху, де ю наѐвний швидкісний Інтернет. Учні, шкільний персонал
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та батьки мали б можливість розширити свою коло зв’ѐзків. Спілкуваннѐ з допомогоя даного
візуального пристроя дало б можливість проводити семінари і форуми, користуячись українськоя
жестовоя мовоя. У дітей повинна бути можливість говорити з допомогоя жестів з іншими глухими
дітьми України, а також спілкуватись з величезноя багатонаціональноя громадоя в усьому світі.
У проекті брали участь три школи з різних областей України: Львівської, Хмельницької та
Чернівецької. (12) Завдѐки Олександру Савченкові і Анні Горбань було встановлено зв’ѐзки з трьома
школами длѐ глухих, ѐкі відповідали нижче згаданим критеріѐм. Школи розташовані у трьох обласних
центрах: Львова, Кам’ѐнець-Подільську та Чернівцѐх. (13)
Три вибрані школи повинні були відповідати наступним вимогам:
Директор – готовий співпрацявати задлѐ забезпеченнѐ реалізації проекту.
Школа з комп'ятерноя лабораторіюя або доступ до комп»ятерів у класах.
Високошвидкісне Інтернет з»юднаннѐ, мінімум 518 кіло байт.
З академічної точки зору в інтернатах глухі діти отримуять ту ж базову освіту, що й діти в
загальноосвітніх школах. Але отримуячи повну освіту, діти відокремлені від сім»ї та громади, живуть в
інтернатах, ізольовані від решти світу знаходѐтьсѐ лише в товаристві глухих дітей. Сім»ї, де чуячі батьки
маять глухих дітей, ѐк правило, проходѐть через випробуваннѐ недостатнього спілкуваннѐ.
Даний проект був першим свого роду в Україні в школах длѐ глухих, і учасники були дуже
схвильовані, впроваджуячи нові ідеї і технології. Всі три директори шкіл підтримали проект, виѐвили
бажаннѐ залучити школи до експерименту заради приверненнѐ уваги до місцевих реалій та сприѐннѐ
змінам у громаді лядей з порушеннѐми слуху. Саме в школах длѐ глухих вивчаютьсѐ культура, мова та
цінності глухих лядей. Наѐвність відкритої комунікації через вебкамери надаю дітѐм можливість більшого
усвідомленнѐ оточуячого світу і дружби на все життѐ. Завдѐки вебкамерам представники трьох шкіл
маять потенціальну можливість розмовлѐти жестовоя мовоя з професійними освітѐнами всього світу.
У Киюві все ще існую багато ідеалів і політичних структур, що ю наслідками попереднього періоду.
Вивчаячи громаду, практикантка змогла визначити основні потреби громади глухих. В процесі вона
використовувала кілька різних засобів. На протѐзі перших шести тижнів вона зустрічалась з рѐдом
професіоналів, ѐкі маять вплив у громаді лядей з порушеннѐми психофізичного розвитку. За шість
тижнів проект почав набирати форму, чіткішими стали розуміннѐ громади та взаюмодії всередині її.
Практикантка зібрала інформація щодо громади лядей з порушеннѐми розвитку, провела
дослідженнѐ, ѐк дана громада усвідомляю проблеми вад. Вона зустрілась з впливовими лядьми, що
стало критичним длѐ збору необхідної інформації та прийнѐттѐ рішеннѐ допомогти глухим і
слабочуячим в Україні. Вона усвідомила, що, не дивлѐчись на велику кількість лядей з порушеннѐми
слуху – 100000,- дана громада страждаю від недостатку ресурсів. У неї з’ѐвилось більше запитань, ніж
відповідей, до того ж вона розчарувалась відсутністя інтересу з боку місцевої громади і зневагоя
населеннѐ до громади глухих та лядей з вадами, в загальному. Насправді, громада глухих лядей не
поодинока в кількості перешкод, ѐкі потрібно подолати. Ті ж проблеми існуять і в громадах лядей з
іншими порушеннѐми розвитку.
В Україні існую мало законодавчих актів, спрѐмованих на стимуляваннѐ благодійності. Підтримка
культурних неурѐдових організацій з боку приватного бізнесу залишаютьсѐ обмеженоя, не дивлѐчись
на Закон про Добродійність і Добродійні Організації (1997), що звільнѐю від оподаткуваннѐ до 4
відсотків оподаткованого прибутку коштів, пожертвуваних до місцевих бяджетів або неприбуткових
організацій. Коли практикантка говорила з місцевими жителѐми про державні стимули звільненнѐ від
податків, більшість лядей заперечили їх існуваннѐ взагалі. Це означаю, що більшість благодійних
пожертвувань роблѐтьсѐ шлѐхом придбаннѐ конкретних речей, що віддаятьсѐ безпосередньо особам,
ѐкі потребуять допомоги, або ляди вирішуять не допомагати взагалі. Хоча запропоновані податкові
стимули мали на меті заохотити більше приватних пожертвувань до благодійних організацій в Україні,
поширена практика бізнесу приховувати справжні доходи заперечила шанси належної реалізації даного
закону в життѐ. (14)
Не дивлѐчись на відсутність необхідних ресурсів, останніми роками спостерігаютьсѐ жвавіший рух
захисту прав лядей з особливими потребами, що виріс завдѐки втручання міжнародних неурѐдових
організацій та взаюмодії між місцевими учасниками. На зміни вплинула, також, необхідність змін у
післѐ-радѐнському суспільстві, ѐка посилилась з особливих історичних, економічних та соціальних
причин. Громади лядей з порушеннѐми психофізичного розвитку в Україні маять своя бярократичну
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

та іюрархічну структури, ще більш ускладнені соціальними бар’юрами та формальними установами, ѐкі
контроляятьсѐ державоя.
Насправді надихнула практикантку продовжувати роботу з громадоя глухих презентаціѐ
дослідженнѐ пані Ірини Чепчиної з Інституту спеціальної педагогіки про українську жестову мову. Вона
зрозуміла, що існую лише кілька ресурсів щодо української жестової мови (УЖМ), і длѐ дослідників
надзвичайно складно зібрати інформація про УЖМ та її користувачів. Так ѐк українська жестова мова –
візуальна, то її важко задокументувати. Типічно, мови маять три компоненти: читаннѐ, письмо і усне
мовленнѐ. Так ѐк і длѐ будь-ѐкої іншої мови, мовленнѐ ю життюво важливим і длѐ виживаннѐ та еволяції
жестової мови. Українські жести – мова, ѐку необхідно задокументувати та обговорити з допомогоя
візуальних пристроїв. Встановленнѐ вебкамер в школах, установах бізнесу, інститутах даю можливість
користувачам мови природно спілкуватись за допомогоя жестів.
Вона знала, що проект встановленнѐ вебкамер в школах – це лише маленький початок в спільноті
глухих лядей, але кілька таких маленьких кроків поступово приведуть Україну до західно-ювропейських
стандартів. Зростаннѐ в Україні відбуваютьсѐ дуже швидко і проекти, фінансовані місцевими
інвесторами та міжнародними, учасниками зроблѐть можливим розвиток громади.
Результат:
У проекті спостерігавсѐ цілий рѐд нашарувань та ускладнень. Встановленнѐ вебкамер в
українських школах виѐвилось набагато складнішим завданнѐм, ніж спочатку очікувалось.
Співпрацѐ освітніх установ, неурѐдових організацій та бізнесу – досить нове ѐвище, з ѐким
українці не знайомі. Ділова етика – понѐттѐ, ѐке поволі стаю пріоритетом у великих мультимільйонних
компаніѐх. Але дане понѐттѐ не просочилосѐ в середній приватний бізнес. Хоча, відповідно до «Київ
Пост» 2008 року, представники бізнесу починаять усвідомлявати важливість давати кошти на соціальні
програми та благодійні організації.
У 2007 році Віктор Пінчук, засновник і головний власник компанії «Інтерпайп», один з українських
лідерів сталевої промисловості, пожертвував більше мільйона гривень на благодійні проекти.
Продовжуячи ця тенденція, Ренат Ахметов також пожертвував 78.8 мільйони гривень на філантропія.
Не дивлѐчись на ці вражаячі цифри, звичайні бізнесмени не роблѐть спроб допомогти соціальним
програмам. Через відсутність підтримки з боку місцевого бізнесу проект було важко представлѐти на їх
розглѐд. Практикантці довелось шукати фінансуваннѐ з інших джерел.
Відсутність громадѐнського обов’ѐзку ю справжньоя перешкодоя длѐ збору коштів длѐ будьѐкого проекту. Відправивши багато листів-прохань та кілька разів намагаячись залучити місцевий
бізнес, практикантка звернулась до канадської громади за допомогоя профінансувати проект і сприѐти
подальшому розвитку двосторонніх відносини між Україноя і Канадоя. За фінансової підтримки від
спонсорів вона змогла закупити чотири вебкамери.
Першу камеру було постачено до Інституту спеціальної педагогіки. Так ѐк інститут був першоя
точкоя длѐ встановленнѐ вебкамери, необхідно було розв»ѐзати певні проблеми. По-перше, Інститут
спеціальної педагогіки лише нещодавно отримав свої власні комп»ятери, і ще пізніше – їх було
підклячено до Інтернет мережі. Так ѐк прогрес встановленнѐ належних базових технологій, таких ѐк
комп’ятери і доступ до швидкісного інтернету відбуваютьсѐ повільно, то процес встановленнѐ
високоѐкісних вебкамер був складним.
Було важко тому, що представлѐячи нову технологія, їй потрібно було оріюнтуватись на
обмеженнѐ ресурсів інституту. Проблемоя виѐвивсѐ надзвичайно повільний Інтернет, ѐкий неможливо
покращити без коштів або довгого процесу офіційних документів зі штампами. По-друге, надзвичайно
важливим длѐ проекту був пошук належної сучасної камери, ѐку можна використовувати длѐ
спілкуваннѐ жестовоя мовоя. Практикантка відвідала кілька блог-сайтів та сайтів громад лядей з
порушеннѐми слуху в мережі Інтернету, щоб зоріюнтуватись, чим користуятьсѐ інші, спілкуячись
жестами через вебтехнології. Післѐ пошуків та порівнѐльної експертизи вона вирішила встановити
вебкамери Logitech Quick Cam Pro 9000.
Хоча Pro 9000 ю найпопулѐрнішоя і дорожчоя моделля, ѐкоя користуятьсѐ більшість глухих
лядей, все ж зображеннѐ не цілком чітке. Встановивши вебкамеру в лабораторії длѐ глухих і
слабочуячих в Інституті спеціальної педагогіки, виѐвилось, що зображеннѐ нечітке і розпливаютьсѐ,
коли ляди жестикуляять. Даної проблеми неможливо уникнути повністя, але з розвитком технології
вона з часом зникне.
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Секціѐ VII. Роль канадців у налагодженні міжнародної співпраці у спеціальній освіті

Інститут був навчальноя базоя длѐ практикантки перед постачаннѐм вебкамер до трьох шкіл.
Вона швидко зрозуміла, що неможливо просто залишити іноземне обладнаннѐ і сподіватись, що ляди
будуть знати, що з ним робити. Виконуячи даний проект, було конче важливо усвідомити і зрозуміти
обмеженнѐ лядей та можливі перешкоди.
Введеннѐ нової технології в освітні програми сприѐтиме еволяції навчального прогресу і розвитку
її в швидшому темпі. В Україні це питаннѐ залишаютьсѐ критичним, необхідно щоб аутсайдери
зрозуміли обмеженнѐ та були готові працявати в таких умовах або ефективно змінити поточні
обставини. Зважаячи на обмежене фінансуваннѐ, практикантка змогла надати лише невелику
допомогу. Однак, представивши трьом школам та Інституту спеціальної педагогіки технологія
вебкамер, вона надала їм можливість з’юднатисѐ з рештоя світових громад глухих лядей, і, тим самим,
сприѐти подальшому дослідження української жестової мови.
Практикантка була задоволена результатом проекту, так ѐк він доторкнувсѐ кількох груп та
ініціявав більш ефективне спілкуваннѐ у середовищі лядей з порушеннѐми слуху. Вона досѐгла своюї
мети, а учасники проекту були дуже раді отримати вебкамери длѐ подальшого навчаннѐ. Створеннѐ та
реалізаціѐ проекту були складними, але, водночас, принесли масу задоволеннѐ длѐ практикантки.
Проект Адрії Пеленської
Мета –
Заснувати «Школу волонтерів» у Львівському інституті економіки і туризму (ЛІЕФ), ѐка б сприѐла
перетворення Львова в безбар’юрне, доступне длѐ туристів-інвалідів місто.
Завданнѐ
З оглѐду на те, що в містах України існуять чисельні фізичні структурні перешкоди, ѐкі значно
утрудняять пересуваннѐ лядей з обмеженими фізичними можливостѐми, а особливо це стосуютьсѐ
стародавнього Львова, необхідно провести кардинальні зміни, щоб перетворити його в легкодоступне
місто. Викладені нерівноя бруківкоя вулиці ю, безперечно, живописними, однак представлѐять собоя
значні перешкоди длѐ лядей в інвалідних візках. Львів мало чим відрізнѐютьсѐ від інших ювропейських
міст, побудованих сотні років тому без оглѐду на легку доступність, однак реконструкції у Львові
проходѐть в набагато повільнішому темпі, аніж де-інде в Ювропі. Ресторани і туристичні об’юкти не
маять відповідно обладнаних туалетів, пандусів і ліфтів. На відміну від польських чи німецьких систем,
котрі покладаятьсѐ на технічні засоби, Україна все ще повинна визначити систему реальних
пристосувань і перетворень, ѐкі б зробили середовище доступнішим і допомогли б лядѐм з
обмеженими фізичними можливостѐми.
Післѐ багатьох місѐців досліджень і зустрічей, плануваннѐ проекту і прогнозуваннѐ кінцевих
результатів, було прийнѐто рішеннѐ зосередити проект у Львівському інституті економіки й туризму
(ЛІЕФ). В жовтні 2007 року ѐ, ѐк молодий спеціаліст-практикант, була учасником конференції в ЛІЕФі. Цѐ
конференціѐ вилилась у всеукраїнський симпозіум, ѐкий пропагував програми реабілітації лядей зі
спеціальними потребами. Серед учасників конференції були представники не лише зі Львівської
області, а й з Криму, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Одеси, Харкова, Киюва і Полтави. В ході
конференції під назвоя «Індивідуальні програми реабілітації лядей з обмеженими фізичними
можливостѐми» було встановлено надійні та сумісні контакти, проведено рѐд обговорень, ѐкі вилились
опіслѐ в рѐд паралельних проектів.
ЛІЕФ – це фінансований урѐдом навчальний заклад вищої освіти, ѐкий пропоную програми з
різноманітних аспектів бізнесу, маркетингу та навчок в галузі туризму, готельного бізнесу і торгівлі.
Лябомира Михайлівна Зінь, завідувачка кафедри фізичної культури і спортивного туризму в ЛІЕФі, була і
організатором конференції, і ініціатором участі в ній ЛІЕФа. (15) На початку конференції прозвучала
інформаціѐ про те, що в загальноосвітніх масових школах, інститутах та університетах надзвичайно мало
уваги приділѐютьсѐ пропаганді інклязії та спеціальної освіти. Лябомира Михайлівна відчула нагальну
потребу навчати студентів у ЛІЕФі про лядей з обмеженими психофізичними можливостѐми, ѐкі становлѐть
досить вагому групу населеннѐ, однак потребам ѐких наше суспільство приділѐю незначну увагу.
Незважаячи на енергія та ентузіазм львів’ѐн, в місті, ѐке маю значні перспективи длѐ розвитку
туризму, помітні мізерні зміни на шлѐху до втіленнѐ ідей інклязії та доступного безбар’юрного
середовища. В 2006 році Львівська міська Рада прийнѐла нові положеннѐ, ѐкі гласѐть, що новозбудовані
споруди повинні відповідати встановленим будівельним нормам і стандартам, ѐкі передбачаять такі
елементи структурної доступності, ѐк пандуси та розширені сходові площадки. На жаль, дуже часто під
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час спорудженнѐ багатьох новобудов ці норми ігноруятьсѐ, а реконструкціѐ існуячих будівель не
проводитьсѐ так швидко, ѐк хотілось би.
Намаганнѐ пристосувати Україну до польської чи німецької системи нових стандартих будинків
були ідеальними, однак, зважаячи на фінансові умови, структуру та саму природу Львова, виѐвились
нереальними і нездійсненними. Альтернативоя стала система швейцарського стиля і намір створити
лядські ресурси шлѐхом освіти та розвитку суспільної усвідомленості. З’ѐвилась ідеѐ створити групу
студентів-добровольців чи волонтерів в ЛІЕФі та на суміжних факультетах інших вузів, наприклад в
Львівському державному інституті фізичної культури, – групу енергійної та прогресивно настроюної
молоді. Таким чином, будь-хто, в кого виѐвитьсѐ бажаннѐ подорожувати до Львова чи мандрувати по
Львівській області, матиме безпосередній контакт з обізнаними, здатними та згуртованими
волонтерами, свідомими про індивідуальні потреби туристів-мандрівників з різноманітними
порушеннѐми фізичного розвитку.
До складу новоствореної групи із робочоя назвоя «Школа волонтерів» могли б увійти студенти і
педагоги ЛІЕФа, Львівського державного інституту фізичної культури та Українського католицького
університету, а також лідери в питаннѐх організації громади. Цѐ група могла б надавати допомогу та
послуги буль-кому зі спеціальними потребами, хто лише був би зацікавлений в отриманні такого роду
допомоги в плануванні відпочинку чи подорожі. Керуячись гаслом «Громадяни за активне
громадянство: Створимо світ рівних можливостей», основоположними завданнѐми могли б стати
наступні:
проведеннѐ навчальних семінарів, теоретичних занѐть і опрацяваннѐ практичних
навичок;
заохоченнѐ студентів і молоді до участі у волонтерській діѐльності;
плануваннѐ та впроважденнѐ заходів, націлених на розвиток спортивного туризму й
організації дозвіллѐ.
В своїй діѐльності група керувалась наступними п’ѐтьма принципами:
рішеннѐ брати участь в діѐльності «Школи волонтерів» повинно добровільно зародитись
в свідомості лядини, ѐка вважаю себе активним громадѐнином;
шкільна діѐльність повинна організовуватись й проводитись компетентними експертами,
ѐкі ведуть групову роботу в різних галузѐх;
застовуваннѐ мультидисциплінарного підходу в межах одніюї згуртованої команди;
пропаганда відкритості й доступності длѐ всіх;
наданнѐ послуг, ѐкі поюднуять практичні та теоретичні аспекти.
Щотижнѐ група зустрічалась на одногодинні семінари, ѐкі проводилось експертами із певних
галузей знань; практичні екскурсії проводились принаймі раз на місѐць. Партнерство із спеціалістами з
різних питань, ѐк от спеціальної освіти, реабілітаційної та терапевничної діѐльності, готельного бізнесу,
становить невід’юмну частину розвитку й становленнѐ теоретичної і практичної бази знань, а отриманнѐ
практичного досвіду ю необхідним длѐ досѐгненнѐ групоя свого максимального потенціалу. (16)
Головне завданнѐ проекту полѐгало в тому, щоб ознайомити студентів-волонтерів з тими
перешкодами, ѐкі на кожному кроці постаять перед інвалідами в їх повсѐкденному житті, і щоб
озброїти їх відповідними стратегіѐми та досвідом наданнѐ допомоги. Завдѐки рѐду семінарів та
екскурсій було створено павутину студентів, фахівців та бізнесменів в галузі подорожей і туризму. З
оглѐду на відсутність формального оціняваннѐ чи тестуваннѐ стимуляячими факторами реалізації
проекту стали особиста зацікавленість та можливості персонального розвитку. В той час, ѐк на
початковому етапі реалізація програми вів досвідчений експерт, структура програми ніколи не
передбачала жорсткості й незмінності, а навпаки, заохочувала до створеннѐ вільного, фляїдного
членства длѐ досѐгненнѐ максимального росту.
Метод:
Львівські експерти з питань інклязивної освіти – об’юднана група ерудованих лядей. Зустрічі з
багатьма впливовими спеціалістами стали вирішальними в ході моюї підготовчої роботи, оскільки
допомогли мені створити загальну картину існуячих структур та історії. ак результат обговорень та
збору інформації, почали вимальовуватись загальні обриси потреб громади. Відповідні скарги,
коментарі та пропозиції ще в більшій мірі допомогли окреслити об’юм необхідних робіт і сфери
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реалізації потенційного проекту. В ході цього процесу було виѐвлено потенційних партнерів. Співпрацѐ
та налагодженнѐ павутини зв’ѐзків і контактів відіграять важливу роль длѐ іноземцѐ, ѐкий намагаютьсѐ
досѐгти успіху в будь-ѐкому аспекті громадської діѐльності, тому створеннѐ надійних взаюмовідносин
повинно стати першорѐдним завданнѐм.
На початковому етапі велось багато розмов з адміністраторами та персоналом визначених
інклязивних шкіл у Львові (відповідно до ініціативи «Крок за кроком»), зокрема шкіл № 82, № 95 та
дитѐчого садка-школи «Маляк». В 2001 році кілька Львівських шкіл були визначені Міністерством
освіти і науки України, ѐк пілотні школи длѐ впровадженнѐ практики інклязивної освіти, важливої длѐ
учнів з визначеними особливими потребами. Будучи юдиноя практичноя ініціативоя такого роду в
Україні й маячи підтримку з боку урѐду України, цѐ ініціатива стала важливоя відправноя точкоя.
Незважаячи на те, що персонал та адміністраціѐ шкіл мали ѐкнайкращі наміри, було очевидно, що
фінансуваннѐ ціюї програми ю невиправдано недостатнім. Будинок школи №82, ѐка спеціалізуютьсѐ на
наданні допомоги дітѐм з обмеженими фізичними можливостѐми, маю чотири поверхи, однак не маю
жодного ліфта або правильно заниженого пандуса длѐ полегшеннѐ доступності.Не через брак
працьовитих, натхненних, зацікавлених лядей, а радше через відсутність належної підтримки й
відповідної освіти цѐ система у Львові й досі недорозвинена.
Незважаячи на недавні намаганнѐ міської влади Львова, особливо в сфері суспільної роботи і
послуг, спрѐмовані на підтримку молодих організацій-паростків, все ще існуять значні труднощі, ѐкі
блокуять будь-ѐкі зверненнѐ про грошову допомогу. Бярократіѐ, ѐка існую в українському суспільстві,
вражаю своюя непоборністя, і багато лядей вважаять не вартим в’ѐзнути в трѐсині формальностей та
офіційних процедур, ѐкі займуть багато цінного часу, більш важливого длѐ фактичної успішної роботи.
Довготривалі проекти, ѐк от проект товариства «Віра і Світло» і EMAYC, ѐкі функціонуять неофіційно,
змогли досѐгти значних результатів.
Мій час у Львові в ѐкості молодого спеціаліста-інтерна був досить обмежений, і ѐ мусила розпочати
необхідний і реальний проект, виходѐчи із моїх здібностей, визначених характеристик проекту та часу,
відведеного длѐ його реалізації. Завданнѐ, ѐке стоѐло переді мноя, інтерном, було не з легких. Наступним
кроком післѐ того, ѐк було визначено потреби громади і встановлено контакти й взаюмовідносини, було
усвідомленнѐ академічних та практичних здібностей, а також і особистих інтересів інтерна. Варто
усвідомити особисті обмеженнѐ, оскільки вони маять вагомий вплив на реалізація проекту. В молодих
дипломованих спеціалістів, ѐк правило, академічні знаннѐ часто переважаять практичний досвід. Те, чого
зумію досѐгти один молодий спеціаліст, значно відрізнѐтиметьсѐ від того, на що спроможетьсѐ інший, і не
лише з оглѐду на зовнішні чинники, а й приймаячи до уваги індивідуальну підготовку, досвід та інтереси.
Маячи чітке усвідомленнѐ завдань проекту, молодий спеціаліст-інтерн повинен сам планувати і
проводити дослідженнѐ, формувати й розвивати необхідні взаюмовідносини, приймати рішеннѐ про
доречність тіюї чи іншої методології та ставити перед собоя реальні, стійкі й життюздатні цілі. ак вже було
зазначено, ідеѐ створеннѐ проекту зародилась в мене післѐ участі в конференції «Індивідуальні програми
реабілітації лядей з обмеженими фізичними можливостѐми», ѐка проходила в ЛІЕФі. Саме там і тоді ѐ
познайомилась з головоя Всеукраїнської профспілки працездатних інвалідів (ВППІ) Володимиром
Борисовичем Петровським і викладачем ЛІЕФа ѐк Лябомироя Михайлівноя Зінь. І хоча ѐ багато
дізналась на конференції і здружилась з багатьма її учасниками, ранні стадії спільного проекту вдалось
реалізувати майже через місѐць післѐ конференції. Петровський попросив мене допомогти йому в
існуячому проекті, ѐкий він розробив і длѐ реалізації ѐкого сподівавсѐ отримати підтримку.
Ознайомившись з деталѐми, ѐкі передбачали впровадженнѐ значних змін в транспортну систему України,
в систему освіти, розвитку туризму і архітектурного проектуваннѐ, ѐ, при всій моїй повазі до Володимира,
була змушена відхилити його пропозиція. Враховуячи відведений длѐ реалізації проекту час та мій
досвід, ѐ не була певна, що зумія зробити ефективний внесок в такий проект. Моѐ відмова, одначе, не
поклала край нашому діалогу.
Під час зустрічі з пані Зінь, ѐка протѐгом багатьох років ю активноя діѐчкоя Всеукраїнської
профспілки працездатних інвалідів (ВППІ), ми обговорили її участь в підготовці статті длѐ газети «Новий
Шлѐх», що виходить в Торонто. Вона багато розповідала про співпраця ЛІЕФа з «Товариством Зеленого
Хреста» і про те, ѐк простий дзвінок з проханнѐм добровільно допомогти лядѐм-інвалідам, котрі
потребували спеціальної допомоги, змінив її підхід до життѐ. Займаячись самоосвітоя і збираячи
навколо себе студентів, вона почала перебудовувати свої уроки й подавати нові знаннѐ через інші
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соціальні призми. Пані Зінь підтвердила, що: «З практичного досвіду народилась теоріѐ. Ніхто ніколи
формально не навчав наших студентів, ѐк належним чином слід допомагати тому, хто пересуваютьсѐ в
інвалідному візку, або ж сліпому, і навіть ѐкщо вони б хотіли дізнатись про це, нема в нас діячої
школи.» Ще у вересні 2006 року пані Зінь, а через неї і ЛІЕФ, почали займатись питаннѐми допомоги
лядѐм зі спеціальними потребами.
Формально ЛІЕФ не змінив своїх навчальних планів; однак, під впливом пані Зінь багато
викладачів почали звертати увагу на діѐльність її групи, на ѐку раніше ніхто не звертав уваги. Адаптували
навчальні занѐттѐ, поволі почала мінѐтись ментальність, однак бракувало програм, ѐкі б навчали
студентів допомагати належним чином лядѐм зі спеціальними потребами. Так зародилась ідеѐ
створеннѐ «Школи волонтерів».
Знаячи про існуваннѐ певних тем, ѐкі становлѐть інтерес длѐ студентів, але не маять джерел, де
б задовольнити свій інтерес, Зінь та молодий спеціаліст-інтерн скоординували зустрічі зі спеціалістами з
різних галузей, щоб в такий спосіб спробувати знайти вихід з ситуації, що склалась. Проблема полѐгала
не в відсутності знаячих і досвідчених спеціалістів, оскільки Львів ю домом багатьох провідних проектів
длѐ лядей з особливими потребами; важко було зібрати їх усіх в межах одного колективу, подати
студентам необхідну теорія та запропонувати відповідний практичний досвід. Організувавши
неформальний «круглий стіл» з зацікавленими експертами, Зінь та молодий спеціаліст-інтерн
заохотили учасників провести семінар (ѐкий міг би бути виклячно теоретичним або практичним, або ж
поюднаннѐм обох) на певну тему, з оглѐду на їхня експертизу. Така ідеѐ означала мінімальні
зобов’ѐзаннѐ з їхнього боку, однак урок мав би надзвичайно велику користь длѐ студентів.
акщо нам не вдавалось знайти експерта длѐ висвітленнѐ ѐкоїсь певної теми, Зінь та молодий
спеціаліст-інтерн були готові самі взѐтись за проведеннѐ семінару чи ѐкоїсь діѐльності. «Школа волонтерів»
стала в більшій мірі місцем створеннѐ павутини зв’ѐзків і контактів, встановленнѐ взаюмовідносин між
студентами та експертами в процесі вивченнѐ потреб лядей зі спеціальними потребами. Завдѐки такій
практиці встановленнѐ контактів та діѐльності ми сподівались підсилити кваліфікації не лише зайнѐтих в
сфері подорожей і туризму, а й допомогти іншим усвідомити, побачити ту невикористану нішу, ѐка існую на
сьогоднішньому ринку. Місцеві фірми, туристичні агентства, готелі, ресторани й музеї в рівній мірі повинні
усвідомити, що існую велика потреба, ѐку ще досі не вдалось задовольнити. В той час, ѐк в місті на кожному
кроці можна почути фразу «Львів відкритий длѐ світу», прийшов час реальних дій, щоб дійсно відкрити місто
й суспільство длѐ лядей зі спеціальними потребами.
Було встановлено партнерські стосунки з численними організаціѐми, ѐк от «Товариством
Зеленого Хреста» у Львові, ѐке вже зараз організовую подорожі длѐ лядей зі спеціальними потребами.
Підтриманнѐ і подальший розвиток цих стосунків ю невід‘юмним елементом успіху та життюздатності
«Школи волонтерів», оскільки такі подорожі і тури стаять джерелом неоціненного досвіду длѐ
волонтерських груп та всіх, хто підтримую існуячі ініціативи, що маять під собоя міцну теоретичну базу
і здатних до дій студентів. «Товариство Зеленого Хреста» часто запрошуять до участі в міжнародних
конференціѐх; воно організовую поїздки за межі України, що, знову ж таки, ю додатковим стимулом длѐ
студентів-волонтерів отримати відповідний досвід під час подорожей.
Результат:
Назва останнього офіційного семінару із розробленої длѐ «Школи волонтерів» серії – «Розвиток
туризму». Андрій Мацелях, голова Львівської асоціації розвитку туризму і наш основний експерт в цій
галузі, говорив в загальному про існуячі тенденції в сфері подорожей і туризму. В той час, ѐк Львів і
Львівська область, ѐкі тісно співпрацяять з Віденськоя Радоя з питань туризму, могли б багато
запропонувати туристам, вони все ще на цілі десѐтиліттѐ позаду інших міст Ювропи. Це особливо гостро
відчуваютьсѐ в усьому, що стосуютьсѐ доступності та активізації послуг лядѐм із обмеженими фізичними
можливостѐми.
Мацелях планував організація аналогічних семінарів длѐ практикуячих у місті гідів, однак покищо не отримав належного фінансуваннѐ длѐ їх проведеннѐ. Він підтвердив, що «Школа волонтерів»
стала першим освітнім засобом длѐ студентів, ѐкий допоміг своїм учасникам усвідомити існуваннѐ
перешкод у Львові. Учасники обговорили можливості реалізації аналогічних проектів у майбутньому, а
передусім, організація груп (команд) длѐ правильного виміряваннѐ і документації міри доступності та
доречності відвідин того чи іншого туристичного об’юкту, ресторану або готеля лядьми зі спеціальними
потребами. Післѐ завершеннѐ дослідженнѐ серед громадськості буде розповсяджуватись відповідна
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туристична інформаціѐ та брошури. На даний момент у Львові ю лише один готель – «Леополіс» на
Театральній площі, ѐкий ю повністя доступним длѐ лядей з обмеженими фізичними можливостѐми.
Хоча урѐд і ввів вимогу про забезпеченнѐ більшої доступності в наѐвні будівельні норми і стандарти,
наглѐд за дотриманнѐм цих норм ю недіювим, а самі норми та стандарти часто просто ігноруятьсѐ.
Звертаячи особливу увагу на те, що створеннѐ послуг та зручностей, усуненнѐ бар’юрів – це ніша
на ринку, ѐкій досі не було застосуваннѐ, але ѐка буде зростати експоненційно в майбутні роки з оглѐду
на старіннѐ населеннѐ в глобальному масштабі, на зростаячі тенденції подорожувати до Східної Ювропи
та на майбутня Ювро2012, ѐка пройде по всій Україні, а Львів буде одним з міст її проведеннѐ, студенти
вже зараз значно випередили інших, ставши невід’юмноя частиноя «Школи волонтерів». І не лише
тому, що вони вивчаять нове, розширяять свої знаннѐ й отримуять різноманітний досвід, але й тому,
що завдѐки «Школі волонтерів» вони маять змогу зустрічатись і взаюмодіѐти з експертами з різних
областей, про існуваннѐ ѐких вони раніше не знали.
Студенти мали можливість висловити в усній та письмовій формах свої коментарі до організаторівметодистів зі «Школи волонтерів», щоб вказати, ѐкі аспекти потребували додаткової роботи, і в чому саме
вдалось досѐгти успіхів. Висновки, отримані в результаті аналізу 24 письмових анонімних опитувань-анкет,
ю досить послідовними й логічними: семінари всім сподобались, бо навчили їх про речі, до того незнані;
семінари дали поштовх до змін ментальності в питаннѐх потреб і бажань лядей-інвалідів; здобувши
новий досвід, учасники семінарів відчули себе більш впевненими в наданні допомоги лядѐм зі
спеціальними потребами; разом з тим, учасники семінарів зауважили про необхідність проведеннѐ
додаткових семінарів на інші теми та більше можливостей застосуваннѐ досвіду в практичних умовах, ѐк
от наданнѐ допомоги під час проведеннѐ екскурсійних турів або в таборах відпочинку.
Згуртуваннѐ спеціалістів з різних галузей в одному проекті виѐвилось корисним длѐ декотрих
студентів. Хоча «Школа волонтерів» і отримала певну спонсорську фінансову підтримку, ці кошти пішли
на оплату поточних витрат, а не на організація подорожей або таборів. Зв’ѐзок з «Товариством
Зеленого Хреста», ѐке організовую такі подорожі, надасть можливості зацікавленим особам реалізувати
набуті знаннѐ та вміннѐ, оскільки товариство завжди відчуваю потребу в добровольцѐх, готових
допомогти. І хоча ніѐкого офіційного рішеннѐ поки-що не було прийнѐто, ведутьсѐ переговори про
організація кількох можливих турів по Львівській області та в Крим. Студенти, ѐкі брали участь
принаймні в шести семінарах, отримаять сертифікати від ЛІЕФа про успішне завершеннѐ програми, ѐкі
будуть затверджені «Товариством Зеленого Хреста» і свідчитимуть про те, що студенти отримали певну
базу знань, досвід і готові допомагати під час таких турів.
Було налагоджено павутину зв’ѐзків і контактів, і ѐ певна, що «Школа волонтерів»
продовжуватиме надихати молодь, учасників «Школи» та стимулявати їх до проведеннѐ змін і до участі
в майбутніх проектах, ѐкщо тенденції розвитку туризму будуть продовжувати зростати такими темпами,
ѐкі ми спостерігаюмо зараз. Незабаром наші студенти-учасники розпочнуть свої власні кар’юри, бізнеси,
розійдутьсѐ по туристичних фірмах та урѐдових організаціѐх; а, враховуячи поступові здвиги в їхній
ментальності, можна сподіватись і на зміни в самому суспільстві. А допоки ті зміни матеріалізуятьсѐ,
база підготовки студентів-волонтерів пропонуватиме допомогу й ділитиметьсѐ досвідом і надалі.
Реклама цих послуг буде проводитись різними шлѐхами, а саме через Інтернет-сайт
(www.shkolavolonteriv.com), друковані оголошеннѐ в місцевих туристичних агенціѐх та через
рекомендації місцевих туристичних агентів.
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ПРАКТИЧНА ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ БАЗОВИХ ЗМІН В ОСВІТІ УКРАЇНИ
Анотаціѐ
У 1998 році Ігор Кобель звернувсѐ до Центру українознавчих студій у коледжі ім. МакЯена та
Західно-Канадського Центру досліджень у сфері освіти в університеті Альберти з метоя обговореннѐ
співпраці у роботі з глухими та слабочуячими учнѐми в Україні. Першим наслідком цих обговорень став
у 2000 році освітній літній табір, проведений у Криму в «Артеці», в ѐкому взѐли участь приблизно 60
учнів, викладачів, батьків та адміністраторів. Прѐмим результатом був початок регулѐрних серій літніх
таборів і зараз триваю 9-ий рік їхнього проведеннѐ. Вони породили процес «базових/висхідних» змін,
що ю моделля громадѐнського суспільства в дії. Варто згадати такі досѐгненнѐ: 1) здійсненнѐ функції
рушійної сили длѐ офіційного визнаннѐ української жестової мови і формуваннѐ дослідницької групи
длѐ вивченнѐ ціюї мови в Інституті спеціальної педагогіки, 2) зміна процесу, стратегій та цілей у
спеціалізованих школах длѐ глухих та слабочуячих в Україні; 3) визнаннѐ того вкладу, ѐкий канадська
освіта та освітѐни можуть зробити, щоб допомогти Україні у той час, коли її система освіти переживаю
період переходу та змін, і 4) «ефект хвиль» у визнанні і статусі неурѐдових та неприбуткових організацій
в Україні в рамках розвитку політичної практики та урѐдової політики. У цій статті розглѐдаютьсѐ цей
процес з психологічної, освітньої та соціологічної перспектив. Вона містить певні кількісні дані, але
основна увага буде зосереджена на ѐкісному процесі оціняваннѐ змін та розвитку у період, ѐкий ю
унікальним не лише длѐ України, але і длѐ її партнерів в Ювропі, Північній Америці та інших регіонах.
Майкл Родда
18 груднѐ 2007 р.
Ніколи не сумнівайтесѐ, що невелика група відданих лядей може змінити світ. Фактично, це
можуть зробити тільки вони.
Маргарет Мід
Всесвітньо відомий антрополог
Особистий поглѐд
У 1998-1999 рр. Ігор Кобель зі Львова (Україна) відвідав Альбертську школу длѐ глухих у Едмонтоні,
Альберта (Канада). Фактично, його сестра звернуласѐ до Др. Романа Петришина, ѐкий в своя чергу,
звернувсѐ до співавтора ціюї статті (Др. Майкла Родди). Др. Петришин і Др. Родда зустрілисѐ з паном
Кобелем і з групоя глухих, слабочуячих і чуячих лідерів з місцевої громади в Едмонтоні. В результаті, Др.
Петришин і Др. Родда приїхали до України з конкретноя метоя дізнатисѐ більше про освіту та допомогу
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длѐ глухих та слабочуячих учнів та дорослих. Тоді вони зустрілисѐ з Др. Лядмилоя Формачівоя з
університету ім. М. Драгоманова. Вона і Др. амаченко у відповідь відвідали Альберту. ак наслідок, ѐ – від
імені Західно-Канадського центру вивченнѐ проблем глухоти університету Альберти – і вона – від імені
університету ім. М. Драгоманова уклали офіційну угоду. Частина ціюї угоди зосереджуютьсѐ на розвитку
«Літніх академічних таборів» длѐ глухих та слабочуячих учнів, їхніх батьків та вчителів в Україні.
Перший літній освітній табір був проведений влітку 2000р. Длѐ українсько-канадських та
канадсько-українських зв'ѐзків нове тисѐчоліттѐ розпочалосѐ з «лавини». В рамках першого інституту
було запроваджено дві окремі програми: а) Мережа «Старкі» (Starkey) (Канада) надала сто слухових
апаратів длѐ потребуячих учнів в Україні і б) інноваційна навчальна програма була запропонована під
егідоя програми продовженої освіти длѐ вчителів Українського відділу освіти. Обидві програми були
успішними до такої міри, що це перевершило найсміливіші сподіваннѐ української та канадської сторін.
Багато з того, що ви бачите тут на цій конференції ю прѐмим чи опосередкованим наслідком перших
симбіозних стосунків на базовому рівні, ѐкі були викарбувані кров'я (принаймні червоним фруктовим
соком) під час проведеннѐ першого табору в «Артеці». Це змінило життѐ багатьох, і Др. Родда, ѐкий
«прикипів до України», не винѐток.
Чому ж Др. Родда «прикипів до України»? Йому насправді важко сказати чому. Длѐ цього було
кілька практичних причин: і) можливість працявати з відданими вчителѐми, адміністраторами,
повними ентузіазму та присвѐти учнѐми та батьками, ѐкі усі вітали нас з вражаячоя гостинністя і ѐкі
виѐвлѐли надзвичайну лябов, турботу і хвиляваннѐ за своїх дітей. Без сумніву, чарівні оксамитові ночі
«Артеку» і Чорне море оповили нас усіх миром і спокоюм, ѐкі важко знайти ще десь у світі. Але
найважливішоя причиноя на нашу думку длѐ усіх нас була рідкісна (можливо унікальна) можливість
розвивати «висхідний» процес освітніх змін в Україні та Канаді. Нам справді випала нагода обстоявати і
реалізувати рух за громадѐнське суспільство у спосіб, ѐкий став корисним длѐ обох наших країн. Др.
Родда вже говорив раніше і знову говорить, що «разом Канада і Україна маять можливість стати
миротворцѐми світу і стати на сторожі цього миру.» Він вважаю, що теперішній прогрес України
підтвердив точність його передбачень, хоча все ж основні труднощі ще попереду, поки «мир, ѐкий
зрозумілий усім», огорне наші країни та наш світ. Але це настане.
Висловляячись іншими словами, скажемо, що заангажованість Др. Родди до України
представлѐю поюднаннѐ культурної та особистої спадщини. Син шахтарѐ і домашньої робітниці на
півночі Англії відчув духовний зв'ѐзок з країноя, ѐка відображаю кількастолітній досвід, що став йому
близький своїм культурним коріннѐм. Длѐ Др. Родди можливість працявати в Україні з глухими і
слабочуячими дітьми/лядьми, їхніми батьками та вчителѐми – це привілей і досвід, ѐкі він ніколи не
забуде. Це підтверджую те, що і утиски, і свобода долаять національні і лінгвістичні бар’юри, і що врештірешт свобода може і буде процвітати.
Канадсько-український і Українсько-канадський альянси
І Канадсько-український і Українсько-канадський альѐнси були створені у 1991 році ѐк додаток до
роботи, проведеної під час першого Літнього академічного табору длѐ глухих та слабочуячих учнів,
батьків, вчителів та адміністраторів. Вони маять досить широко означену сферу, але на сьогоднішній
день їхнѐ основна увага зосереджуютьсѐ на підтримці програми освітніх таборів, ѐка продовжуютьсѐ. З
2000 року в роботі 21 літнього та 1 зимового таборів взѐли участь понад 1200 учнів, батьків, вчителів та
адміністраторів. Цѐ модель завжди зосереджуваласѐ на висхідному партнерстві між батьками,
вчителѐми та учнѐми і виѐвиласѐ досконалим способом реалізації освітніх змін в Україні. Ці табори
створили дух партнерства та рівності між усіма учасниками, що став символом перших таборів, і ѐкий
зберігаютьсѐ і зараз. Вони також задіѐні у зрушеннѐх в сфері освітньої політики і практики допомоги длѐ
глухих і слабочуячих учнів та допомоги длѐ дорослих в Україні. Протѐгом останніх кількох років проект
переродивсѐ у новий проект «Громадѐнське суспільство передбачаю інклязія», розроблений спільно з
Коледжем ім. МакЯена та Канадським Центром дослідженнѐ питань неповносправності у Вінніпезі. 1
квітнѐ 2008 року цей проект був схвалений Канадськоя Агенціюя міжнародного розвитку (CIDA). Він
також стимуляю дослідженнѐ української жестової мови і «дослідженнѐ в дії» з батьками глухих дітей.
Результати Програми
Результати програми важко вимірѐти, оскільки йдетьсѐ про обмін знаннѐми, зміну ставленнѐ і
формувальний період змін у практиці, що стосуютьсѐ освіти длѐ глухих і слабочуячих учнів. Серед
результатів варто згадати а) створеннѐ середовища з навчальним обладнаннѐм длѐ глухих та
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слабочуячих учнів; б) партнерства, ѐкі виникли з іншими організаціѐми/інститутами, зокрема, але не
лише Інститутом спеціальної освіти в Україні та Українським товариством глухих (і слабочуячих) і в)
налагодженнѐ спілкуваннѐ не лише за межами України, але й в самій Україні.
На зустрічах фокусної групи, ѐкі проводив Українсько-канадський альѐнс у Киюві у 2006 році, були
детальніше визначені основні результати:
а) визнаннѐ мови жестів ѐк мови навчаннѐ в українських школах длѐ глухих учнів;
б) залученнѐ глухих учнів у навчальні програми длѐ вчителів глухих і слабочуячих учнів та
розробка навчальних програм длѐ вчителів глухих дошкільнѐт;
в) системні зв'ѐзки між батьками, учнѐми, вчителѐми, школами, директорами та школами, де
діять програми длѐ навчаннѐ вчителів;
г) дуже позитивний вплив програми на відношеннѐ, особливо знову ж таки стосовно батьків,
учнів, вчителів, шкіл, директорів та навчальних програм длѐ вчителів, але також стосовно ширшого
стратегічного клімату.
д) відчувалосѐ, що цінність участі канадської сторони у цьому процесі полѐгала у атмосфері
дискусії, ѐку вона створила, наданні допомоги «ресурсних осіб», демонструванні альтернатив, введенні
нових знань і заохоченні учасників формувати свої власні відповіді на питаннѐ стратегії, практики та
наданнѐ певних послуг у партнерстві батьків, професіоналів, адміністраторів, вчителів та учнів.
е) Програма також мала вплив на урѐдові стратегії та практики стосовно учнів та дорослих, ѐкі
були глухими чи слабочуячими. Українсько-канадський альѐнс встановив досконалі робочі стосунки з
Центральним правліннѐм Українського товариства глухих (вклячаячи слабочуячих членів). Вони також
співпрацявали з допомогоя Інституту спеціальної педагогіки Академії педагогічних наук і засобів
масової інформації. Напевно, найбільш помітним досѐгненнѐм було прийнѐттѐ парламентом України
поправок до українського законодавства, ѐкими жестова мова була визнана мовоя навчаннѐ та
спілкуваннѐ глухих учнів. Ми також можемо додати до висновків фокусної групи те, що Др. Майкл
Родда і Др. Роман Петришин стали першими особами з Північної Америки, ѐкі були обрані членами
Академії педагогічних наук, а також значне визнаннѐ роботи двох Альѐнсів, Інституту та відповідне
ширше залученнѐ у загальну сферу спеціальної освіти.
Спільнота практиків
У своїй статті (2002 р.) Елевік і Родда означили перешкоди на шлѐху реалізації інклязивної освіти
в країнах, що розвиваятьсѐ, таким чином 1) невідповідність забезпеченнѐ та персоналу, 2) недостатню
фінансуваннѐ і 3) відсутність відповідного законодавства. До цього ми можемо додати традиція чи
іншими словами вплив існуячих стратегій, практик та освітніх структур. Проте, Україна дещо
відрізнѐютьсѐ і, без сумніву, не належить до «країн, що розвиваятьсѐ». Тут ю чудові вчителів, досвідчені
професіонали та добре підготовані адміністратори. Але що найважливіше, тут відчуваютьсѐ клімат,
спричинений здобуттѐм незалежності, коли на зміни очікуять, їх вітаять і підтримуять. Тому, у 1998
році Україна була країноя, ѐка намагаласѐ розробити нові, кращі і відповідніші стратегії і практики в
освіті длѐ глухих (і спеціальній освіті), а також у наданні послуг та створенні програм навчаннѐ вчителів у
цих сферах. Саме у цьому контексті потрібно сприймати ця стаття. У ній відтворений клімат, в ѐкому
потрібно спільно працявати з усіма підсистемами освітніх програм. У ній відображаютьсѐ справжню
партнерство і толерантність до відмінностей і розбіжностей. Саме такі ідеї стали серцевиноя руху за
громадѐнське суспільство. У попередньому десѐтилітті група студентів та викладачів у США стали не
борцями за свободу, а «творцями свободи». акщо проаналізувати ця конференція, то можна сказати,
що напевно, і ми є творцями свободи. Ми маюмо значно вищі шанси на успіх, ѐкщо ми будемо творити,
а не боротисѐ. Крім цього, це значно кращий спосіб будувати громадѐнське суспільство.

ЛІТЕРАТУРА
1.
2.

Elewecke, C. Jonah and Rodda, Michael (2002).The Challenge of Inclusive Education in developing
countries: International Journal of Inclusive Education, 6, 113-116
Savchenko, Sasha (2006). Focus Group Meeting: Academic Summer Institute Program for Deaf nad
Hard of Hearing Students, their Parents and their Teachers. Kiev: Ukraine Canada alliance for Deaf and
Hard of Hearing People (9pp.)

377

Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Michael RODDA
Grant MacEwan College, Edmonton, Canada
Sasha SAVCHENKO
Aurora Enterprises, Kiev, Ukraine
Ihor KOBEL, Stuart MORRIS
University of Alberta, Edmonton, Canada

A PRACTICAL PROGRAM FOR INTRODUCING GRASS ROOTS EDUCATIONAL CHANGE TO
UKRAINE
Abstract
In 1998, Ihor Kobel approached the Centre for Ukrainian Studies at MacEwan and the Western
Canadian Centre for Studies in Education at the University of Alberta to discuss collaboration in working with
Deaf and hard of hearing students in Ukraine. The first outcome of these discussions was the 2000 Academic
Summer Institute for approximately 60 students, teachers, parents and administrators in Artec in the Crimea.
As a direct result of the Institute a series of summer institutes was established. They are now in their 9 th year
of operation. They spawned a «grassroots/bottom up» change process that is a model of the Civil Society in
action. Achievements include i)being the driving force for the formal recognition of Ukrainian Sign Language
and the subsequent establishment of a research unit to study this language at the Institute of Special
Education, ii) a changing of process, policies and objectives within the Special Schools for the Deaf and hard of
hearing in Ukraine, iii) recognition of the contribution Canadian education/educators can make to assist
Ukraine as its educational system goes through a period of transition and change, and iv) having a «ripple
effect» in the recognition and status of non-governmental and not for profit agencies in Ukraine within the
development of political practice and government policies. This paper will evaluate this process from a
psychological, educational and a sociological perspective. It will incorporate some quantitative data, but much
of the focus will be on a qualitative process for evaluating change and development in a period that is unique
not only for Ukraine but for its partners in Europe, North America and elsewhere.
Michael Rodda
December 18th, 2007
Never doubt that a small group of committed people can change the world. Indeed, it is
the only think that can.
Margaret Mead
Internationally Renowned Anthropologist
A Personal Perspective
In 1998-99, Ihor Kobel from Lviv, Ukraine visited the Alberta School for the Deaf in Edmonton, Alberta
Canada. Eventually, his sister contacted Dr. Roman Petryshyn who, in turn, contacted one of the co-authors of
the this paper (Dr. Michael Rodda). Drs. Petryshyn and Rodda met with Mr. Korbel and a group of Deaf, hearing
and hard of hearing leaders from the local community in Edmonton. Subsequently, Drs. Petryshyn and Rodda
traveled to Ukraine for the specific purpose of finding out more about education and services for deaf and hard
of hearing students and adults. They met at that time with Dr. Ludmila Formachiva of Drahomanov University.
She and Dr. Yamachenko then made a reciprocal visit to Alberta. The outcome was a formal agreement between
myself, representing the Western Canadian Centre for Studies in Deafness University of Alberta and she,
representing Drahomanov University. A part of that agreement focused on developing a «Summer Academic
Institute» for deaf and hard of hearing students, their parents and their teachers in Ukraine.
The first Summer Academic Institute was held in the summer of 2000. For Canada/Ukraine and
Ukraine/Canada relations, the new millennium started with a «bang». Two separate programs were provided
as part of the first institute: i) One hundred hearing aids donated by Starkey, Canada were distributed to
students in need in Ukraine and ii) an innovative training program was offered under the auspices of the
continuing teacher education program of the Ukrainian Department of Education. Both were successful to a
degree that far exceeded the «wildest expectations» of both Ukrainians and Canadians, Much of what you see
here at this conference is a direct outcome or a spin off from that first symbiotic relationship at the grass
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roots level that was sealed in blood (at least red fruit juice) at that first «Artec Camp». It changed lives, not
the least of Dr. Rodda, he became «hooked on Ukraine».
Why did Dr. Rodda become «hooked on Ukraine»? Well, he cannot really tell you. There were some
practical things: i) the ability to work with dedicated teachers, administrators, enthusiastic and committed
students and parents who all welcomed us with overwhelming hospitality and who showed passion, care and
concern for their children. Certainly the beautiful velvet nights of the Artec camp and the Black Sea cocooned
all of us in a peace and tranquility hard to find anywhere else in the world. But for all of us, our opinion is the
most important reason was the ability to develop a «bottom up» process of educational change in Ukraine
and Canada that was rare (possibly unique). We were truly presented with an opportunity to advocate and
implement the Civil Society movement in a way that was beneficial to both our countries. Dr. Rodda has said
before and says again, «Canada and Ukraine together have the ability to become the peacemakers as well as
the peacekeepers of the world». He thinks progress in Ukraine to date has confirmed the accuracy of his
prediction, although we still have some major mountains to climb before «the peace that passes all
understanding» envelops our countries and our world. But it will come.
Putting it another way: Dr. Rodda’s involvement in Ukraine represents a fusion of cultural and personal
heritages. The son of a coal miner and a domestic servant in the north of England found a spiritual alliance
with a country which mirrored the experiences of his cultural origins, both now and over several centuries.
For Dr. Rodda to have been able to work in Ukraine with Deaf and Hard of Hearing children/people, their
parents and their teachers is a privilege and an experience that he will never forget. It confirms that both
oppression and freedom transcend national and linguistic barriers and that, ultimately, freedom can and will
flourish.
The Canada Ukraine and the Ukraine Canada Alliance
The Canada Ukraine Alliance and the Ukraine Canada Alliance were both created in 1991 as a
complement to the work done during the first Summer Academic Institute for Deaf and hard of hearing
students, parents, teachers and administrators. They have fairly broad terms of reference, but to date their
primary focus has been to facilitate the continuing program of academic institutes. Since 2000, the institutes
have served over 1200 students, parents, teachers and administrators through 21 summer and 1 winter
institute. The model has always focused on a bottom up partnership between parents, teachers and students,
and has proven to be an excellent way of implementing educational change in Ukraine. The Institutes have
created a sense of partnership and equality between all participants which was the hallmark of the original
institutes, and which continues to this day. They are also involved in the ongoing developments in educational
policy and practice for Deaf and hard of hearing students services and services for adults in Ukraine. Over the
last few years the project has metamorphized into the new project Civil Society mean Inclusion developed
jointly between MacEwan and the Canadian Centre for Studies in Disability in Winnipeg. The project is the one
recently approved by Canadian International Development Agency (CIDA) on April 1st, 2008. It has also
stimulated research on Ukrainian Sign Language and «action research» with the parents of Deaf children.
Impact of the Program
The impact of the program is hard to quantify since it deals with the sharing of knowledge, the
changing of attitudes and a formative period of change in practices relating to the education of Deaf and hard
of hearing students . Much of its impact was in i) the environment of educational facilities for deaf and hard of
hearing students; ii) the partnerships that emerged with other agencies/institutes, particularly but not only
the Institute of Special Education in Ukraine and the Ukrainian Society of the Deaf (and hard of hearing), and
iii) the opening up of communications not only outside Ukraine, but within Ukraine itself.
A Focus Group meeting held by the Ukraine Canada Alliance in Kiev in 2006 identified major outcomes
as more specifically:
a) The acceptance of sign language as the language of instruction of Ukrainian schools for Deaf
students.
b) The enrollment of deaf students in training programs for teachers of the Deaf and hard of
hearing and the development of training programs for pre-school teachers of deaf students.
c) The network relationships between parents, students, teachers, schools, directors (principals)
and schools with the teacher training programs.
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d) The very positive impact of the program on attitudes; specifically, again, with parents, students,
teachers, schools, directors and teacher preparation programs but also within the broader
political climate.
e) The value of the Canadian participation in this process was felt to be the atmosphere of debate it
created, the provision of «resource persons», the demonstration of alternatives, the
introduction of new knowledge and the encouragement it gave to participants to develop their
own answers to questions of policy, practice and service delivery in a partnership of parents,
professionals, administrators teachers and students.
f) The program also impacted on government policies and practices in respect of students and
adults who were Deaf or hard of hearing. The Ukraine Canada Alliance established an excellent
working relationship with the Central Board of Ukrainian Society of the Deaf (including hard of
hearing members). They also worked with and through the Institute of Special Education of the
Academy of Pedagogical Sciences and with media outlets. Perhaps the most notable
achievement was the adoption by the Parliament of Ukraine of amendments to the Ukrainian
Laws so that Ukrainian Sign Language was recognized as the language of instruction and
communication for Deaf students. We can also add to the conclusions of the focus group that
Drs. Michael Rodda and Roman Petryshyn were eventually elected as the first two North
American members of the Academy of Pedagogical Science. A significant recognition of the work
of the two Alliances, the Institute and the subsequent broader involvement in the general field
of Special Education.
Community of Practice
Elewecke and Rodda (2002) identified obstacles to the implementation of inclusive education in
developing countries in i) the inadequacy of facilities and personnel, ii) lack of funding and iii) the absence of
enabling legislation. To this we could add the legacy or otherwise of the impact of many existing policies,
practices and educational structures. Ukraine is, however, somewhat different and is certainly not a
«developing country». It has excellent teachers, seasoned professionals, and well trained administrators. But
most importantly it has a post-independence climate in which change is expected, welcomed and
encouraged. Therefore, Ukraine, in 1998 was a country seeking to develop new, better and more appropriate
policies and practices in Deaf Education (and Special Education) and in service provision and teacher
preparation programs in these areas. It is in this context that this paper needs to be read and understood. It
provided a climate in which to work cooperatively with all of the sub-systems of educational programs. It
reflected a true partnership and a tolerance of differences and dissent. Such is the flame from which the Civil
Society movement is constructed. In a previous decade a group of students and teachers in the USA became
not the Freedom Fighters, but the «Freedom Writers». As we look around this conference, perhaps it is just as
well that we are Freedom Writers. We have a much grater chance of success if we stick to writing than
fighting. Also, it is a much more appropriate way to build the Civil Society.

REFERENCES
1.
2.

Elewecke, C. Jonah and Rodda, Michael (2002).The Challenge of Inclusive Education in developing
countries: International Journal of Inclusive Education, 6, 113-116
Savchenko, Sasha (2006). Focus Group Meeting: Academic Summer Institute Program for Deaf nad
Hard of Hearing Students, their Parents and their Teachers. Kiev: Ukraine Canada alliance for Deaf and
Hard of Hearing People (9pp.)

Микола СВАРНИК
Національний університет «Львівська політехніка»

ВНЕСОК КАНАДСЬКИХ ПАРТНЕРІВ У СТАНОВЛЕННЯ ПОСЛУГ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ В УКРАЇНІ
Хочу дещо уточнити і звузити тему. По-перше, мені відомий лише один з аспектів послуг длѐ
лядей з особливими потребами, зокрема длѐ дітей, а також історіѐ впровадженнѐ цих послуг у
Західному регіоні України. А по-друге, це в основному точка зору не «чистого» професіонала, а
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представника батьківської спільноти. Найближче, ѐк безпосередньому учаснику, мені відома історіѐ
впровадженнѐ реабілітаційних та освітніх послуг на базі Навчально-реабілітаційного центру «Джерело»
та рѐду проектів, одним з ѐких був канадсько-український проект «Реформуваннѐ соціальних послуг в
Україні».
Тепер про інший аспект – а саме про канадський «слід». Чим він відрізнѐютьсѐ від голандського,
німецького чи американського? Мабуть тим, що Канада длѐ нас не просто один із західних зразків – це
держава, де соціальні програми дійсно розвинені, системні, базовані в громаді і дійсно соціальні. Це
країна, ѐка дала притулок, роботу і гідний рівень життѐ багатьом тисѐчам українців і вони в своя чергу
чулисѐ зобов’ѐзані той свій життювий успіх у ѐкийсь спосіб розділити з новоутвореноя державоя і її
потребуячими громадѐнами. Першоя визнавши Україну політично, Канада незабаром відкрила кілька
потужних програм підтримки реформ в Україні. Таким чином вона підкріпила численні гуманітарні
ініціативи українських організацій і фондів, вивела їх на системний рівень. Зокрема, це були програми
Канадського Бяро Міжнародного Розвитку – «Партнери в охороні здоров’ѐ», «Партнери в освіті»,
«Партнери в громадѐнському суспільстві». У кожній з програм було десѐтки проектів, ѐкі дали потужний
матеріал длѐ реформуваннѐ відповідних галузей в Україні.
Наскільки пам’ѐтая, програма «Партнери в охороні здоров’ѐ», керована з Канадського боку
Полет Шатц, а з Українського – Оленоя Курисько, адмініструвала численні проекти – і реформуваннѐ
медсестринської справи, і навчаннѐ менеджерів галузі охорони здоров’ѐ, і фізичну реабілітація, про ѐку
хочу згадати окремо. Перший наш проект, спрѐмований на запровадженнѐ фаху «фізична реабілітаціѐ»
в Україні, був надзвичайно скромний і економно спланований. Чотири університети з канадського боку
надавали програми, викладачів та можливість окремих обмінів, стажувань. Практично всі канадські
викладачі отримували лише скромне покриттѐ дороги та перебуваннѐ в Україні. І дехто з них приїжджав
в Україну більш ніж раз. Це зокрема, Джен Еванс (реабілітаціѐ в педіатрії), Женевʼюв Март
ен
(реабілітаціѐ при спінальній травмі). Окремі блоки вели Рой Волмзлі, Лейла Аббуд і Маркіѐн Нитепчук
(реабілітаціѐ в ортопедії), Барб Шей (клінічна практика). Запам’ѐталась їхнѐ надзвичайна
відповідальність, об’юктивність, вимогливість, а одночасно гарне товариське ставленнѐ до студентів і
викладачів, готовність поділитисѐ своїм досвідом. Важливоя була роль директора факультету
реабілітації в Університеті Манітоба Бренди Ловерідж, ѐка дуже скромно і разом з тим відповідально
керувала роботоя проекту.
Координувала проект українка з Канади Оксана Кунанець, а від Інституту фізкультури – Андрій
Вовканич, ѐкий доклав максимум зусиль, щоб ѐкось поюднати канадські вимоги з нашими
обмеженнѐми. Важливоя і навіть клячовоя була роль ректора Інституту фізкультури Мирослава
Герцика, ѐкий максимально підтримував проханнѐ і вимоги канадських партнерів, створив можливість
длѐ розміщеннѐ кафедри фізичної реабілітації, ухвалив та узаконив режим впровадженнѐ проекту –
спочатку однорічної програми, запровадженої тематичними блоками, потім дворічної і врешті повністя
інтегрованої в навчальний процес. Слід відзначити титанічні зусиллѐ длѐ запровадженнѐ 4-х серйозних
блоків клінічної практики, досі небаченої в цій спеціальності в Україні. Пригадуютьсѐ скепсис, з ѐким
деѐкі «старі» викладачі дивились на впровадженнѐ стандартів практики. Але длѐ нас тоді принципова,
до дрібниць, чесність у всьому, була синонімом нової України. То був час, коли корупціѐ і така знайома
всім «халѐва» вважались чимось несумісним з незалежністя. І в цьому нас цілковито підтримували наші
канадські колеги. Кількість відпрацьованих годин і їх інтенсивність були просто таки вражаячими. Щоб
дати студентам достатній клінічний досвід, доводилось працявати в лікарнѐх позмінно та майже на
колінах випрошувати в лікарів паціюнтів. Але студенти, особливо перші випуски, проѐвили максимальну
наполегливість, і зараз, коли серед них ю вже працівники з науковими ступенѐми, можна сказати, що
вони повністя виправдали сподіваннѐ канадських наставників.
Інша сторінка – це становленнѐ центру «Джерело». Він розвивавсѐ паралельно з розвитком
реабілітаційної програми. Ініціатор створеннѐ і директор центру Мирослав Николаюв побував у Канаді,
де ознайомивсѐ з роботоя дитѐчих реабілітаційних центрів Блурвʼя та Мак-Мілан. Щоб набути
адміністративного досвіду, він закінчив магістерську програму, також, до речі, пов’ѐзану з канадським
проектом – менеджмент в охороні здоров’ѐ в Академії державного управліннѐ в Киюві.
Клячовим спонсором і партнером Центру став Канадський фонд дітѐм Чорнобилѐ. Особлива заслуга в
цьому тодішнього директора Фонду Ірини Лукасевич, ѐка перейнѐлась потребами наших дітей і підтримувала
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їх беззастережно. Думаютьсѐ, що цей проект серед проектів КФДЧ був за віддаленими наслідками найбільш
успішним, хоч і не таким масштабним ѐк підтримка інтернатів через «Help us help the children».
В організаційному плані величезноя допомогоя на перших порах і постійно стали консультації
спеціаліста з канадської волонтерської служби CESO Дженет Фаррел. Вона внесла надзвичайно вагомий
внесок у впорѐдкуваннѐ адміністративної структури «Джерела», опрацяваннѐ стратегії його розвитку,
розробку політик і процедур, посадових обов’ѐзків, опису програм Центру. Разом з чоловіком Елом
Фарелом, ѐкий допоміг влаштувати та оснастити майстерня ремонту візків, Дженет багато разів
приїжджала «помірѐти пульс» «Джерела» і навіть написала про це книжку.
Не можна не згадати допомоги двох українок з Канади – Зені Кушпети й Оксани Кунанець. Маячи
геніальний дар переконаннѐ лядей, ѐкий діставав не лише до душ, а й до кишень представників
діаспори, Зенѐ знайшла, зорганізувала і довела до здійсненнѐ сотні, а може й тисѐчі індивідуальних
пожертв на користь «Джерела». Мабуть кожен українець з Торонта хоч раз дав ѐкийсь внесок на
«Джерело» завдѐки її стараннѐм. Вона організовувала цілі кампанії фандрейзингу, і сьогодні, через
майже 15 років, будинок площея 3,5 тисѐч квадратних метрів і вартістя кілька мільйонів доларів,
практично викінчений, дуже комфортний, фізично доступний длѐ лядей у візках від підвалу до горища.
До його раціональної, зручної конструкції і цілковитої доступності долучивсѐ інший представник
діаспори – відомий архітектор Володимир Луців.
Фізіотерапевт та занѐттювий терапевт Оксана Кунанець від самого початку курувала реабілітаційні
програми длѐ дітей. Почавши з індивідуального обстеженнѐ і реабілітації у маленькій кімнатці в
«Джерелі», де навіть мат закручувавсѐ по краѐх, вона виростила цілу когорту чудових працівників. Адже
кваліфіковані спеціалісти – це було клячовим питаннѐм. адром реабілітаційної команди стали перші
випускники навчальної програми Інституту фізкультури. Пізніше були стажуваннѐ декого з них в
Університеті Манітоби, були обміни з Саскачеваном за програмоя ґендерних обмінів, були переклади
тисѐч сторінок літератури з канадських та інших видань. Оксана Кунанець ставилась до студентів з
повноя віддачея, – трохи ѐк досвідчений спеціаліст із чисто канадськоя вимогливістя, трохи ѐк мама,
переживаячи за них у всіх їхніх життювих обставинах.
Слід сказати, що не лише знаннѐ і ляди були «імпортовані» з Канади. Багато спеціальних
пристосувань, візків, вітамінів, ліків і просто гуманітарної допомоги – одѐгу, взуттѐ було привезено
через океан. Ще зараз у наших лікарнѐх використовуятьсѐ ліжка, візки, підіймачі канадійського
виробництва, ѐкі відслужили вже своя подвійну і потрійну службу.
Особливе слово хочетьсѐ сказати про ідеологія. Адже Україна значноя міроя успадкувала
ставленнѐ до лядей з особливими потребами ѐк до пасивного споживача обмеженої державної
допомоги, ѐк до безсловесного утриманцѐ інтернатів, де діѐли всі спотворені правила «звіроферми»
Орвела. Годі було терпіти таке ставленнѐ в новій державі. Західне понѐттѐ споживача ѐк кліюнта і
замовника було длѐ нас, громадських лідерів, дуже натуральним, і ѐк гасло, і ѐк керівництво до дії. В
нашу нову культуру органічно вписались і принципи інтеграції, і принципи первинності прав особи над
доцільністя та технологіюя, і принцип базуваннѐ в громаді, і кліюнто- та сімейно- центричність. Ми з
великоя повагоя та вдѐчністя сприйнѐли і засвоїли уроки видатного громадського лідера руху
неповносправних Генрі Еннса. Соціальна модель неповносправності стала длѐ нас провідноя в аналізі
політичних і суспільних процесів старого суспільства в нове. Надзвичайно цінноя була концепціѐ
універсального дизайну середовища і споруд, ѐку ми отримали від співробітниці Генрі Еннса Лорі
Рінгерт разом з цілим курсом аудиту доступності довкіллѐ і споруд длѐ лядей з особливими потребами.
Сотні і тисѐчі будинків, магазинів, установ були переобладнані завдѐки цій методиці.
Крім професії «фізична реабілітаціѐ», завдѐки цілому масиву знань, отриманих від канадських
колег, в Україну прийшла професіѐ «соціальна робота», були фактично закладені підвалини длѐ
реформуваннѐ всіюї сфери соціальних послуг. Взагалі, на початках навіть саме понѐттѐ «соціальної
послуги» було револяційним – адже колись тут були лише пільги і обслуговуваннѐ, дані з великої
милості держави, а длѐ декого – й не дані, бо навіщо було витрачати державні ресурси на
«непродуктивних» членів суспільства. За інерціюя ще добрих десѐть років післѐ прийнѐттѐ
інноваційного ѐк на той час закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» ніхто навіть
не пробував впроваджувати закладені в ньому прогресивні принципи. Тоді ж з підказками нашої вірної
партнерки з Вінніпегу Ольги Красякової був підготовлений початковий варіант Державної доповіді про
становище інвалідів в Україні. Набравшись сміливості, неповносправні розпочали лобіяваннѐ
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законодавчих актів, урѐдових документів та міністерських положень, інструкцій. Завдѐки набутій
критичній масі досвіду, знань та баченнѐ нових перспектив розвитку соціальної сфери в Україні були
напрацьовані і винесені на найвищий рівень стандарти соціальних послуг – зокрема соціальних послуг у
ході інтегрованого та інклязивного навчаннѐ, послуг комплексної реабілітації і рѐду інших.
Зараз, на порозі нового, омріѐного нами проекту впровадженнѐ інклязивного навчаннѐ длѐ дітей
з особливими освітніми потребами в Україні, фінансованого Канадським бяро міжнародного розвитку
(CIDA), важливо зібрати докупи всі ці ниточки і використати їх ѐк ресурс длѐ ѐкомога ширшого та
ефективнішого залученнѐ дітей з особливими потребами до навчаннѐ у звичайних садочках, школах,
адже цей процес уже давно назрів. Українське суспільство, завдѐки згаданій попередній діѐльності та
внаслідок природних процесів розвитку, зараз уже цілком готове до впровадженнѐ такого навчаннѐ.
Нам лише треба постаратись і дати достатній імпульс, додати трохи ресурсів, щоб перебороти
інерційність старої системи.

Віктор СИНЬОВ
Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, м. Київ

УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ У КАДРОВОМУ ТА НАУКОВОМУ
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Українська корекційна педагогіка та спеціальна психологіѐ маять визнані міжнародноя спільнотоя
наукові здобутки у з’ѐсуванні особливостей пізнавальної діѐльності та становленнѐ особистості при
порушеннѐх психофізичного розвитку лядини, а також у визначенні закономірностей, принципів,
оптимальних технологій корекційного впливу на дітей, головним чином в інституціолізованих формах
організації їх освіти (наукові школи І. О. Соколѐнського, М. Д. армаченка, А. М. Гольдберг Л. І. Фомічової,
В. В. Зосенка у сурдопедагогіці; І. Г. Юременка, В. М. Синьова, В. І. Бондарѐ – у олігофренопедагогіці;
І. С. Моргуліса, Ю. П. Синьової – у тифлопедагогіці; М. К. Шеремет, В. В. Тарасун – у логопедії та ін.).
Поширеннѐ цих теоретико-методологічних та технологічних доробок за межами України сприѐтиме
популѐризації вітчизнѐної психолого-педагогічної реабілітаційної культури, а також розвитку відповідних
галузей світової науки і практики, зокрема в Канаді. У той же час виникаю гостра потреба модернізації
системи спеціальної корекційної освіти осіб з вадами розвитку в Україні, зокрема в аспекті вирішеннѐ
таких проблем, ѐк інклязивна освіта, використаннѐ мови глухих у навчанні та соціалізації осіб з глибокими
порушеннѐми слухової функції, корекційне вихованнѐ дітей з комплексними вадами розвитку, підготовка
психолого-педагогічних кадрів длѐ спеціальної освіти. У цьому відношенні неоцінноя ю допомога
канадських спеціалістів українським колегам, ѐка здійсняютьсѐ у різних формах (стажуваннѐ у Канаді,
прѐмий та опосередкований обмін досвідом, читаннѐ лекцій канадськими професорами, зокрема Джуді
Лупарт та Дебороя Расселл, длѐ українських студентів тощо.
Перспективи розвитку канадсько-українських наукових зв’ѐзків у галузі корекційної освіти
вбачаятьсѐ у проведенні спільних досліджень, взаюмообміні викладачами, аспірантами і докторантами,
підготовці спільних наукових і методичних, монографічних та періодичних видань, організації
міжнародних конференцій, семінарів з обміну прогресивним досвідом.
Актуальними длѐ спільного обговореннѐ та вирішеннѐ ю, наприклад, питаннѐ про посиленнѐ
високо компетентного керованого психолого-педагогічного корекційного впливу на розвиток і
соціалізація осіб з різними нозологіѐми ушкодженого здоров’ѐ в умовах інклязивної освіти;
забезпеченнѐ конкурентноздатності майбутніх (і вже дипломованих) фахівців на сучасному ринку
психолого-педагогічних та реабілітаційних послуг та ін.

Оксана ТАРАНЧЕНКО, Тетѐна БЕРНИК
Інститут спеціальної педагогіки АПН України, м. Київ

РОЛЬ КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО ПРОЕКТУ ПЕРЕКЛАДІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ «ЛАСТІВКА»
У ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ЗАХІДНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
Проект «Ластівка» було започатковано восени 2006 року. Цѐ чудова ідеѐ та її втіленнѐ належали
панові Романові Петришину, ѐкий кілька років поспіль, працяячи з українськими науковцѐми у галузі
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

спеціальної освіти, пройнѐвсѐ проблемами та нагальними професійними потребами цих фахівців. акщо
усі причетні до загальної педагогіки вже давно маять можливість достатньо широко ознайомляватисѐ з
науковими студіѐми та досѐгненнѐми зарубіжних колег із перекладних видань, то українські дослідники
і практики спеціальної педагогіки отримуять вкрай обмежену інформація щодо поступу ціюї галузі в
інших країнах світу. З оглѐду на це, метоя проекту «Ластівка» стали започаткуваннѐ та поширеннѐ
практики перекладів західних академічних статей зі спеціальної педагогіки та психології, ѐкі
презентуять наукові дослідженнѐ та ефективні технології навчаннѐ дітей з особливостѐми
психофізичного розвитку. На початковому етапі було здійснено аналітичний оглѐд англомовних фахових
видань, проведено низку консультацій з провідними канадськими фахівцѐми у галузі спеціальної освіти
з метоя відбору пріоритетних матеріалів. Відтак длѐ перекладу добираятьсѐ матеріали з урахуваннѐм
певних критеріїв та потреб українських дослідників. Зокрема, це:
узагальняячі статті, ѐкі висвітляять динаміку розвитку певної наукової ідеї (проблеми,
напрѐму);
статті, ѐкі висвітляять найновіші дослідженнѐ (в тому числі й окремої проблеми);
статті, що докладно розкриваять конкретну методику;
статті, що презентуять підтверджені наукові дослідженнѐ, невідомі в Україні.
Окрім цього, добір відбуваютьсѐ за принципами рівномірного висвітленнѐ проблематики, що
стосуютьсѐ всіх категорій дітей з особливостѐми психофізичного розвитку та варіяваннѐ різних типів
статей (позиційні, підсумкові, аналіз дослідженнѐ тощо).
У рамках проекту «Ластівка», ѐкий триватиме до жовтнѐ 2008 року, передбачено переклад 24
англомовних статей провідних фахівців у галузі спеціальної освіти. Половина з них вже надійшла до
читачів, ще кілька – на стадії остаточного редагуваннѐ.
Варто зазначити, що наразі длѐ українських науковців і практиків надзвичайно актуальними ю
різноманітні аспекти інклязивного навчаннѐ дітей з особливими освітніми потребами, оскільки цей
напрѐм – однин з пріоритетних і перспективних у галузі вітчизнѐної спеціальної освіти. Саме тому серед
статей, схвально оцінених читачами, невипадково були:
Д-р Джуді Лупарт, Д-р Чарльз Веббер, Університет Калгарі, м. Калгарі, провінціѐ Альберта
(Канада). Шкільна реформа у Канаді: перехід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл.
Д-р Енн Джордан, Інститут Онтаріо з вивченнѐ освіти, Університет Торонто (Канада), Д-р
Паула Стеновіч, Портлендський університет, штат Орегон (США). Система переконань і
практична діяльність канадських вчителів стосовно інклюзії учнів з особливими освітніми
потребами у початкових класах загальноосвітніх шкіл.
Д-р Паула Стеновіч, Портлендський університет (США), Д-р Енн Джордан, Університет
Торонто (Канада). Інклюзія як професійний розвиток.
Мерілін Челліс Коззуол, Рік Фріз, Зана Марі Лятфійѐ, Університет Манітоби, Вінніпег,
Манітоба (Канада), Джон Ван Валлегем, Управліннѐ у справах освіти та молоді, Вінніпег,
Манітоба (Канада). Роль учнів без психофізичних відхилень у становленні соціальної
компетенції однолітків з порушеннями інтелектуального розвитку в інклюзивних класах.
Черіл Дяквіт, Університет Оттави (Канада), Андре Дьярікс-Сміт, Університет Оттави (Канада),
Джанет Олдс, Дитѐчий госпіталь Східного Онтаріо (Канада), Елізабет Фітцпатрік, Дитѐчий
госпіталь Східного Онтаріо (Канада), Еліс Ерікс-Брофі, Університет Йорку (Канада), ДжоЕнн
Вайтінгем, Дитѐчий госпіталь Східного Онтаріо (Канада). Перспективи батьків щодо їхньої
ролі у просуванні інклюзії дітей з порушеннями слуху.
Кенет А. Падлас, Університет Західного Триніті (Канада, США). Інклюзивна освітня практика:
розуміння учнів і вчителів.
Інформаціѐ про перекладні матеріали поширяютьсѐ серед українських читачів через Інтернет та
зберігаютьсѐ на веб-сайті CURT (КУМД). Длѐ розсилки матеріалів було створено електронну базу
потенційних читачів. Нині у базі розсилки перекладів англомовних статей налічуютьсѐ білѐ 200
респондентів, серед ѐких: наукові установи, спеціальні заклади освіти, фахівці, котрі працяять у галузі
спеціальної освіти, студенти, громадські організації. Вона постійно поповняютьсѐ завдѐки поширення
інформації про проект «Ластівка» на конференціѐх, семінарах, «круглих столах», у фахових виданнѐх
(журналі «Дефектологіѐ», збірниках наукових публікацій Інституту спеціальної педагогіки АПН України,
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науково-методичних збірниках окремих лабораторій цього Інституту та ін.). На зібраннѐх науковців і
практиків час від часу проводитьсѐ опитуваннѐ та анкетуваннѐ щодо зацікавлень (потреб) читачів
стосовно тих чи інших матеріалів. Зацікавлені особи маять можливість звертатисѐ безпосередньо на
сайт CURT (КУМДу).
В рамках проекту «Ластівка» передбачена підготовка матеріалів длѐ термінологічного українськоанглійського глосаріѐ зі спеціальної педагогіки. Так, у процесі перекладу наукових статей регулѐрно:
– здійсняютьсѐ відбір термінів, ѐкі широко використовуятьсѐ у зарубіжних (англомовних)
наукових статтѐх;
– проводѐтьсѐ консультації з українськими та канадськими науковцѐми щодо уніфікації
термінології, ѐка використовуютьсѐ у спеціальній педагогіці та психології;
– відбуваютьсѐ попереднѐ підготовка матеріалів длѐ виданнѐ українського-англійського
термінологічного словника зі спеціальної педагогіки та психології.
Проект «Ластівка» виконую ще одну важливу роль. Справа в тому, що звичний длѐ українських
науковців виклад матеріалу (теоретичного, науково-пошукового, методичного, практичного та ін.),
тобто логіка його структуруваннѐ, стиль повідомленнѐ, формат тощо, суттюво відрізнѐятьсѐ від
усталених у світовій науковій спільноті. Відтак перекладні статті проекту допомагаять молодим ученим,
творчим практикам викладати результати своюї науково-пошукової праці, а досвідченим дослідникам –
удосконалити свій науковий стиль, аби гідно репрезентувати українську освіту у світовій спільноті.
Наразі висловляюмо щиру подѐку панові Романові Петришину, Джуді Лупарт, Наталі Лябченко,
Джесіці Вітлі, усім працівникам КУМДу, причетним до забезпеченнѐ проекту «Ластівка», авторам
наукових статей, котрі ляб’ѐзно погодилисѐ на переклад їхніх матеріалів, перекладачам за чудову
можливість пізнаннѐ сучасних західних досліджень у галузі спеціальної педагогіки.

Сніжана ТРИКОЗ
Інститут спеціальної педагогіки АПН України, м.Київ

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ І КАНАДИ
Розвиток теорії і практики олігофренопедагогіки на сучасному етапі ю досить складним та
суперечливим ѐк в Україні, так і за її межами. Перш за все це стосуютьсѐ організації наданнѐ освітньої та
корекційно-реабілітаційної допомоги дітѐм з різними психофізичними порушеннѐми, форми реалізації ѐкої
можуть бути ѐк у спеціалізованих школах, так і в загальноосвітніх навчальних закладах (інклязивне навчаннѐ).
Виѐвленнѐ того, ѐкий з цих шлѐхів ю найбільш ефективним длѐ подальшої їхньої соціалізації та інтеграції в
систему сучасних суспільних відносин, ю одним з найбільш актуальних питань сучасної спеціальної педагогіки.
В Україні існую великий історичний досвід навчаннѐ і вихованнѐ дітей з відхиленнѐми в
розумовому розвитку. Більш ніж 100 років вітчизнѐні лікарі, педагоги, соціальні працівники вивчаять
особливості розвитку цих дітей, їхні можливості й потреби та розроблѐять ефективні засоби корекції
вад їхньої розвитку. На сьогодні в Україні існую традиційна система державних закладів, ѐкі маять
задовольнити освітні потреби розумово відсталих дітей. В залежності від віку дитини, глибини
порушеннѐ центральної нервової системи та з урахуваннѐм побажань батьків діти можуть відвідувати
спеціалізовані дошкільні заклади, школи, школи-інтернати, реабілітаційні центри.
До спеціальних освітніх закладів розумово відсталі діти потраплѐять за висновками психологомедико-педагогічної консультації (ПМПК). Психолого-медико-педагогічна консультаціѐ – постійно діяча
установа, головними завданнѐми ѐкої ю діагностика дітей із відхиленнѐми в розвитку, скеруваннѐ їх до
спеціальних навчально-виховних, лікувальних закладів, консультуваннѐ батьків, наданнѐ індивідуальної
педагогічної допомоги. У складі комісії працяять психологи, педагоги-дефектологи, логопеди та лікарі.
Традиційно освіта розумово відсталих дітей в Україні розпочинаютьсѐ з дошкільних установ. Це
можуть бути ѐсла-садки, дитѐчі садки, дитѐчі садки з цілодобовим перебуваннѐм, санаторні дитѐчі
садки (в ѐких відбуваютьсѐ навчаннѐ та лікуваннѐ дітей), а також групи длѐ розумово відсталих дітей при
загальноосвітніх дитѐчих садках. Завданнѐм дошкільних закладів длѐ розумово відсталих дітей ю
корекціѐ порушень, попередженнѐ виникненнѐ вторинних відхилень та підготовка дітей до навчаннѐ у
спеціальній школі. У дитѐчих садках знаходѐтьсѐ діти віком від 3 до 7 років. Однакових за віком дітей
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поюднуять у групи по 6-8 осіб: молодшу, середня, старшу та підготовчу. У кожній віковій групі створені
необхідні умови длѐ життюдіѐльності, навчаннѐ, вихованнѐ, особистісного розвитку та спілкуваннѐ дітей.
У спеціальних дитѐчих садках та групах проводитьсѐ комплексне навчаннѐ дітей із вадами розумового
розвитку за державними навчальними програмами.
На сучасному етапі розвитку спеціальної освіти в Україні створено широку мережу допоміжних
шкіл (238 шкіл, у ѐких навчаютьсѐ 38,4 тис. учнів) переважно інтернатного типу длѐ розумово відсталих
дітей. В таких школах учні перебуваять під наглѐдом кваліфікованих педагогів та вихователів, ѐкі
проводѐть значну корекційну роботу.
Також організовуятьсѐ допоміжні школи з подовженим перебуваннѐм, спеціальні класи при
загальноосвітніх школах. Тут діти знаходѐтьсѐ протѐгом всього днѐ, де в першій половині проводѐтьсѐ
навчальні занѐттѐ, далі організовуютьсѐ виховна робота та відпочинок.
Спеціальне завданнѐ допоміжної школи ю корекціѐ вад психофізичного розвитку та пізнавальної
діѐльності учнів. У структурі школи виділѐятьсѐ два ступені – початковий (підготовчий, 1-4 класи) і
середній (5-10 класи). Між ними забезпечуютьсѐ юдність та взаюмозв’ѐзок усіх компонентів навчальновиховної та корекційної роботи.
Допоміжна школа не даю цензової освіти. Длѐ учнів, ѐкі за рівнем інтелекту можуть опанувати
одну професія на рівні кваліфікаційного розрѐду, у школах організовуятьсѐ 9-10 класи з виробничим
навчаннѐм. Випускники школи з вищим рівнем професійних можливостей можуть навчатисѐ у
спеціальних групах при професійно-технічних училищах.
У допоміжній школі реалізуютьсѐ принцип диференційованого навчаннѐ. Це дозволѐю в умовах одного
класу здійснявати навчаннѐ дітей з більшими та меншими пізнавальними можливостѐми. Переважна
більшість учнів допоміжних шкіл успішно розвиваютьсѐ, одержую необхідні длѐ самостійного життѐ і праці
знаннѐ та навики. В допоміжних школах навчаятьсѐ діти з легким ступенем розумової відсталості.
Діти із помірноя, тѐжкоя та глибокоя розумовоя відсталістя відвідуять спеціальні заклади,
ѐкими опікуятьсѐ соціальні служби. Діти з помірним та тѐжким ступенем розумової відсталості
опановуять елементарні навички самообслуговуваннѐ, знайомлѐтьсѐ з навколишнім, опановуять
навички читаннѐ та рахунку. За бажаннѐм батьків та рішеннѐм ПМПК діти, ѐкі не відвідуять школу,
можуть тимчасово перебувати у навчально-ребілітаційних центрах. Там поюднуятьсѐ різні засоби
реабілітації: медичні, психологічні, діагностичні, педагогічні, соціальні.
Демократизаціѐ українського суспільства за роки незалежності зумовила докорінні зміни в
розбудові спеціальної освіти. Необхідність впровадженнѐ в життѐ міжнародних актів стосовно прав осіб
з обмеженими можливостѐми щодо рівного доступу до освіти призводить до запровадженнѐ
інклязивного навчаннѐ. Але у загальноосвітній школі ще не створено спеціальних умов длѐ навчаннѐ
розумово відсталих дітей, а також відповідного спектру соціальної, психолого-педагогічної підтримки
дітей зазначеної категорії. Стихійне, примусове насадженнѐ інтеграції дітей у загальноосвітній простір,
механічне копіяваннѐ зарубіжного досвіду без врахуваннѐ соціальних, культурних та економічних умов
розвитку в Україні дискредитую ідея інклязії, ускладняю процес засвоюннѐ суспільством її моральних
основ. Проблема інклязивного навчаннѐ багатогранна, і одночасно вона ю дійсно соціальноя, оскільки
в процесі її розв’ѐзаннѐ вирішуютьсѐ долѐ великої кількості дітей. Тому ми сподіваюмосѐ на подальшу
співпраця, вивченнѐ досвіду інклязивної освіти в Канаді з метоя виѐвленнѐ негативних і позитивних
його тенденцій та врахуваннѐ їх у плануванні подальшого розвитку спеціальної освіти в Україні.

Ірина ЧЕПЧИНА
Інститут спеціальної педагогіки АПН України;
перший заступник голови Центрального правліннѐ УТОГ, м.Київ

ДОСВІД КАНАДИ У РОЗРОБЦІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ЖЕСТОВОЇ МОВИ В УКРАЇНІ
В останні роки ми отримали можливість широко ознайомитись з досѐгненнѐми у сфері
застосуваннѐ жестової мови за кордоном. Міжнародні освітні обміни, перебуваннѐ фахівців за кордоном
даять можливість вивчати кращі зразки світового педагогічного досвіду та творчо застосувати їх в Україні
задлѐ побудови демократичного громадського суспільства і вихованнѐ свідомих громадѐн.
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Під час візиту у минулому місѐці до Канади Президент України В.А. Ященко звернув увагу на
задоволеннѐ мовних та освітних потреб українців, ѐкі проживаять у провінції Манітоба. І дійсно, ѐкщо не
будуть задоволені наші лінгвістичні вимоги, то наші інші права теж не будуть задоволені. Захист прав
нечуячої лядини на жестову мову тісно пов’ѐзаний із захистом головних її прав на освіту, власну думку і
свободу висловляваннѐ, на рівний з усіма життювий рівень, захист від усіх форм негуманного ставленнѐ.
Ставленнѐ до мікросоціумів глухих, ѐк до культурних і мовних меншостей, спричинило визнаннѐ
багатьма державами статусу жестових мов і права глухих одержувати освіту на жестовій мові. У таких
країнах, ѐк Канада, США та інших, це право закріплене законодавчо. Прийнѐттѐ національними
парламентами відповідних актів стало результатом безпосередньої боротьби національних
асоціацій і Всесвітньої федерації глухих за цивільні права глухих, враховуячи сучасні лінгвістичні,
психолінгвістичні та інші дослідженнѐ жестової мови. Широкий рух національних організацій глухих
проти дискримінації виник і розвиваютьсѐ в процесі зміни самосвідомості нечуячих та ідентифікації
себе багатьма з них ѐк членів мікросоціумів глухих.
Це знайшло відображеннѐ, зокрема, у перемозі американських студентів і співробітників
Галлодетського університету, ѐкі у 2007 році виступали проти призначеннѐ нового президента
(ректора) Дж.Фернандес, ѐка не досконало володію жестовоя мовоя. Перемога студентів у цьому
протиборстві означаю, що керівником Галлодетського університету маю бути лядина, ѐка повністя
ідентифікую себе зі спільнотоя глухих і на перше місце ставить інтереси глухих студентів.
За комунікативними можливостѐми жестові мови в розвинених країнах світу в жодному разі не
поступаятьсѐ вербальним мовам і в наш час широко використовуятьсѐ не тільки в системі дошкільної,
початкової і середньої освіти, а й у вищій школі (наприклад, у Галлодетському університеті у Вашингтоні), у
деѐких засобах масової інформації (телебаченні), під час проведеннѐ національних міжнародних конференцій
Всесвітньої федерації глухих, длѐ обговореннѐ складних лінгвістичних, історичних та інших проблем.
Завдѐки канадському досвіду з питань глухознавства, зокрема плідній співпраці особисто з
доктором філософії, директором Кафедри глухознавства і директором Західно-Канадського центру
глухознавства Деброя Расселл, в Україні сформуваласѐ певна самосвідомість глухих, ѐкі стали
розглѐдати себе ѐк соціально-культурну спільноту, зі своюя мовоя, самобутньоя історіюя, цінностѐми,
звичаѐми, засобами і організаціѐми, що розкриваятьсѐ у взаюмодії з іншими через жестову мову.
У зв’ѐзку із спільним проектом дослідженнѐ української жестової мови, українська делегаціѐ у
складі 3 осіб під керівництвом завідувача лабораторії жестової мови Інституту спеціальної педагогіки
АПН України Кульбіди С.В. перебувала у Канаді з короткотерміновим візитом.
В університеті Альберти, одному з п’ѐти найстаріших і найбільших університетів Канади
(м. Едмонтон), проводитьсѐ навчальний курс американської жестової мови на рівні вимог, що
ставлѐтьсѐ до курсу з іноземної мови. Методика, ѐка використовуютьсѐ при викладанні жестової мови та
супутніх предметів, таких ѐк «Культура глухих», «Глухознавство», маю назву «повне зануреннѐ», що
виклячаю присутність словесного мовленнѐ. Вивченнѐ самої жестової мови і перелічених дисциплін
ведетьсѐ глухим викладачем без жодного звукового перекладу чи супроводу. Заборонено навіть
перешіптуватисѐ чуячим студентам в аудиторії. Звичайно, така методика вимагаю абсолятної
концентрації уваги і виснажливої праці, але даю хороші результати. При цій методиці чуячі студенти
вчатьсѐ не лише розмовлѐти власне жестовоя мовоя, а й розуміти психологія і спосіб комунікативного
мисленнѐ глухого у відповідності до лінгвистичних вимог.
Спеціальних шкіл у Канаді порівнѐно небагато. Всі вони маять чудову матеріальну базу з відмінно
підготованим викладацьким складом. Рух за мовне плануваннѐ та підтримка білінгвізму у Канаді і США
прийнѐли національні масштаби. Зроблені серйозні дослідженнѐ длѐ визначеннѐ найефективніших
шлѐхів розвитку навчальних програм з урахуваннѐм співвідношеннѐ АЖМ (американської жестової
мови) та англійської мови. Цѐ педагогічна модель направлена на розвиток сильних сторін особистості
глухої дитини, на розвиток її здібностей, самоідентифікації, впевненості в собі. Важливим положеннѐм ю
визнаннѐ за учнѐми права на різний рівень володіннѐ цими двома мовами .
За два тижні роботи ми відвідали 8 типів навчальних закладів м. Едмонтона, Калгарі: школи длѐ
глухих, загальноосвітні школи з групами (класами) нечуячих, центри (дитѐчі садки), ѐкі здійсняять ранню
(з двох років) і початкове навчаннѐ; коледжі, де навчаятьсѐ нечуячі студенти серед чуячих однолітків.
Ми були в школі длѐ глухих провінції Альберти. Цѐ школа пропагую академічну досконалість і
позитивний емоційний, соціальний, інтелектуальний розвиток дитини з опороя на жестову мову і англійську
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мову. Останній приклад того, ѐк дослідженнѐ впливаю на реформуваннѐ освіти глухих: школа Альберти длѐ
глухих в Едмонтоні реструктурувала програму, щоб вклячити двомовні, білінгвістичні підходи; вони
задокументовуять свої успіхи використаннѐ природної жестової мови, щоб скласти ефективний навчальний
план, ѐкий допоможе підвищити рівень грамотності глухих. Завданнѐ полѐгаю у тому, щоб проводити
реформи на основі наукових досліджень жестової мови і втіленнѐ їх результатів у нашу практику.
Сильні враженнѐ справили на нас відеокурси ЖМ, ѐкі проводили нечуячі викладачі на занѐттѐх з
вивченнѐ жестової мови длѐ чуячих та нечуячих іммігрантів. Навчаннѐ відбувалосѐ під час
невимушеного спілкуваннѐ у процесі різних ситуацій.
Використовуютьсѐ канадський словник американської жестової мови, ѐкий був упорѐдкований
Канадськоя спілкоя глухих і виданий Університетом Альберти. Багато глухих брало участь в проекті, що
тривав майже два десѐтиліттѐ. Це дуже важливо, що ляди, ѐкі користуятьсѐ жестовоя мовоя, активно
залучаятьсѐ до досліджень.
Акцентуютьсѐ увага на тому, що мова не може бути вивченоя без розуміннѐ контексту, тільки на
лексичному рівні. Також необхідно зрозуміти граматичні структури, що передаять мову. Ми дізнались,
що нема потреби «мінѐти» природну мову глухих, щоб вона відповідала структурі національних мов
спілкуваннѐ.
Отже, спільна справа з дослідженнѐ української жестової мови живе і розвиваютьсѐ і в Канаді, і в
Україні. Зарубіжні дослідженнѐ щодо вивченнѐ національних жестових мов, вкляченнѐ їх до
навчального процесу, використаннѐ ЖМ ѐк першої мови глухої дитини, розробка навчальних програм,
посібників, забезпеченнѐ прав глухих в отриманні інформації й освіти на жестовій мові, визнаннѐ
офіційного статусу жестової мови ѐк державної, не могли обійти стороноя терени України.
Різноманітні зустрічі: з директором Центру засобів і розвитку Романом Петришиним, доктором
Майклом Роддоя – головоя Шевченківської Фундації, представниками Української церкви,
співробітниками відділу української мови при університеті Альберта – мали позитивний вплив і
підтримку в подальшому розвитку зв’ѐзків між вченими Канади та України.
З΄ѐвилось багато цікавих статей, збірників, написаних вченими та практиками з урахуваннѐм
новітніх методик викладаннѐ жестовоя мовоя, що передбачаять активну участь глухої дитини у
процесі навчаннѐ. Були розроблені нові стратегії, при ѐких інноваційні програми і схеми зосередилисѐ
на більш індивідуалізованому, послідовному та інтегрованому підході, що поважаю права лядини і
забезпечую повноправне громадѐнство і участь у суспільному житті.
Вивченнѐ жестової мови (ЖМ) в Україні стало актуальним за часів самостійності нашої держави.
Демократичні, гуманізаційні процеси, що відбуваятьсѐ у країні, послужили основоя длѐ переглѐду
ставленнѐ до нечуячих лядей: не ѐк до інвалідів, а ѐк до лінгвістичної меншості, котра ю носіюм
візуальної мови і маю повне право користуватисѐ нея. У Законі України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні» зазначаютьсѐ, що «державоя визнаютьсѐ дактильно-жестова мова ѐк
засіб міжособового спілкуваннѐ, а також ѐк засіб навчаннѐ інвалідів з вадами слуху».
Післѐ ратифікації Україноя Конвенції з прав інвалідів, ѐку прийнѐли на Генеральній Асамблеї
ООН, розширились можливості длѐ розробки нормативно-правової бази жестової мови в Україні.
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ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ЯК ЧИННИК МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ
КОМУНІКАЦІЇ У КОРЕКЦІЙНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНІЙ СФЕРІ
Стаття присвячена актуальним проблемам упорядкування понятійно-термінологічного поля
реабілітології. Запропоновано класифікаційно-системологічний підхід до механізму термінотворчості у цій сфері – поняття розкривається через співставлення його твірної основи з
елементами реабілітаційного процесу як системи.
The article is devoted to the topical issue of the putting in order of the concept-terminology field of
rehabilitation. It is offered classified-system approach to the mechanism of term creation in rehabilitology – a
concept is comprehended through comparison its formative bases with the elements of rehabilitation process
as a system.
Стрімкий розвиток системи комплексної реабілітації дітей та дорослих з інвалідністя за останні 10
років та народженнѐ багатьох реабілітаційних феноменів змушую науковців і практиків інтенсивно
здійснявати перехід з емпіричного рівнѐ на теоретичний задлѐ створеннѐ теоретико-методологічних
засад реабілітації та абілітації осіб з обмеженнѐми життюдіѐльності.
Першочерговим завданнѐм такої роботи вочевидь маю бути побудова нового понѐтійнотермінологічного полѐ «реабілітології» ѐк нової системної метанауки, повноцінне обґрунтуваннѐ ѐкої
виходить за рамки ціюї статті (тому далі ми обмежимосѐ лише стислим розшифруваннѐм цього терміна),
та лінгвістичне упорѐдкуваннѐ словникових новотворів, що активно пропонуять фахівці різних галузей
науки, споріднених з реабілітологіюя.
Без такого упорѐдкуваннѐ достатньо хаотичного процесу створеннѐ «реабілітаційних неологізмів»
опанувати означений теоретичний рівень реабілітуваннѐ майже неможливо. Адже терміни в даній
сфері народжуятьсѐ ѐк наслідок узагальненнѐ та абстрагуваннѐ певних ѐвищ в реабілітаційній практиці і
перетворяятьсѐ на ефективне знарѐддѐ наукового мисленнѐ та пізнаннѐ. Сукупність реабілітаційних
термінів, що з’юднані між собоя понѐтійними зв’ѐзками становить термінологія або термінологічну
систему теорії реабілітації.
Багато термінів і понѐть зі сфери корекційної педагогіки, спеціальної психології та соціального
реабілітуваннѐ осіб з інвалідністя розтлумачено у словниках, підручниках, термінологічних статтѐх. У сучасній
літературі надані варіанти новітніх смислів основних категорій цих сфер, зокрема у роботах Бондарѐ В.І.,
Синьова В.М., Колупаювої А.А., Кукушкіної О.І., Назарової Н.М., Хохліної О. П., Шевцова А.Г. та інших *7, 8, 10, 11+.
Зауважимо, що проблеми термінотвореннѐ в означеній галузі тісно пов’ѐзані з процесами ревізії
понѐтійно-термінологічного полѐ системної науки дефектології (вклячно з пошуками адекватного
замінника термінів «дефектологіѐ», «аномальна дитина» тощо) і соціально-правових термінів на кшталт
«інвалід» та інших, що не відповідаять сучасним моральним імперативам і новим моделѐм взаюмодії
суспільства та осіб з обмеженнѐми життюдіѐльності.
Термінотвореннѐ у реабілітації та корекційній освіті в українській мові ускладнене певними
об’юктивними та суб’юктивними обставинами, серед ѐких:
1. Проблеми перекладу російськомовних термінів та вживаннѐ запозичених іншомовних термінів,
ѐкі через російську мову дійшли до нас у спотвореному виглѐді.
2. Невиправдана синоніміѐ та засиллѐ омонімів через мультидисциплінарність галузі реабілітації.
3. Наѐвність плеонастичних термінів.
4. Аматорський вплив на термінотворчість у сфері корекційної педагогіки та реабілітації з боку
фахівців-неофітів, неосвічених чиновників, батьків, громадських діѐчів тощо.
5. Тиск сталої медичної, дефектологічної, психологічної, соціологічної та іншої термінології на
«молоде» понѐтійне поле реабілітології.
6. Домінуваннѐ у реабілітології та корекційній педагогіці праксеологічного аспекту, що не сприѐю
глибокому теоретичному аналізу відповідного категоріального апарату.
7. Низка проблем сучасного українського термінознавства, ѐкі в останні роки дискутуятьсѐ
філологами *3, 9+.
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Хаотичність, несистематизованість, неточність, омоніміѐ у понѐтійно-термінологічному полі
корекційно-реабілітаційної роботи призвели до гальмуваннѐ процесу узагальненнѐ наукових знань і
абстрагуваннѐ певних ѐвищ у сфері реабілітації, до хаосу в інформаційно-методичному забезпеченні
реабілітуваннѐ, плутанини у методиках та підходах фахівців, ускладненнѐ міжнародної наукової
комунікації. Без упорѐдкуваннѐ термінологічного полѐ реабілітології неможлива і стандартизаціѐ ціюї
галузі, ѐк це здійснено в медицині та освіті.
Отже, будь-ѐке теоретичне дослідженнѐ реабілітаційної дійсності потребую аналізу, опису та
уточненнѐ понѐтійного апарату реабілітології. Проте, через брак теоретичних досліджень у сфері
реабілітуваннѐ, новизну багатьох принципів опису реабілітаційних процесів ѐк багатовимірних та
комплексних феноменів, недосконалість та міждисциплінарну неузгодженість словникового апарату
практики автори науково-методичних текстів змушені вводити нові понѐттѐ і фіксувати терміни за
допомогоя «гіпотези ad hoc» [4].
Почнемо з базових понѐть і категорій реабілітології. Слово, ѐке означаю об’юкт реабілітаційної
роботи, маю бути системоутворявальним длѐ усього сімейства понѐть і категорій ціюї галузі.
Базовим понѐттѐм, ѐке було широковживаним у суспільстві й означаю категорія осіб, що ю
об’юктами корекційно-реабілітаційної роботи й відповідного соціально-правового захисту, досі було
понѐттѐ «інвалід». Це слово свого часу з’ѐвилосѐ в нашій мові ѐк похідне від латинського слова
«invalidus» – безсилий, слабкий. Длѐ дітей ціюї категорії українське законодавство та державні відомчі
нормативно-правові документи фіксуять також термін «дитина-інвалід».
З етичних міркувань україномовне та російськомовне суспільства почали уникати цього терміна і
з 90-х років минулого століттѐ почавсѐ інтенсивний пошук його замінника. В літературі можна знайти
певну низку таких замінників. Розглѐнемо деѐкі з них, наведемо короткий аналіз їх доцільності.
Не варті серйозного розглѐду терміни, що стигматизуять низьке соціальне положеннѐ лядини,
принижуять її гідність, обмежуять її права бути «рівноя серед рівних», вільноя серед інших громадѐн,
заперечуять неосѐжні можливості будь-ѐкої лядської істоти у перетворенні всесвіту.
Ми не розглѐдаюмо, терміни «дефективна дитина», «аномальна дитина», «ненормальні діти»,
«лядина з аномаліѐми» тощо.
Проте зупинимось на найбільш одіозних термінах, що лунаять у наші часи в усних промовах
доповідачів та деѐких публікаціѐх з проблем інвалідності.
На першому місці у рейтингу найбільш некоректних слів ю термін «неповносправний». Термін ю
неетичним та образливим. Напрошуютьсѐ зайва аналогіѐ з понѐттѐм «недіюздатний», ѐке яридично
описую зовсім іншу категорія осіб, ніж ту, що хотіли означити «винахідники» цього терміна.
На другому місці – термін «лядина з обмеженнѐми». Цей термін, фактично, ю синонімом
«обмежена лядина», що, безумовно, ю образоя. Його використаннѐ залишаю незрозумілим, про ѐкі,
власне, йдетьсѐ обмеженнѐ, і не даю необхідної ознаки описуваного класу осіб.
На третьому – «лядина з особливими потребами». Насправді, у лядей з інвалідністя – звичайні
лядські потреби. Адже потреби у психологічному тлумаченні означаять основне джерело активності
лядини. І це понѐттѐ у його класичному розумінні не даю специфічну ознаку класу осіб, ѐких ми хочемо
віднести до осіб з інвалідністя. До того ж, цей термін, ѐк і попередній, негативно сприймаютьсѐ ѐк
образливий самими представниками ціюї категорії громадѐн.
Досить популѐрним у літературі ю термін «лядини з функціональними обмеженнѐми», ѐкий
певноя міроя ю етично нейтральним, проте знову нічого не даю длѐ класифікації описуваного об’юкта
через простий аргумент – незрозуміло про «обмеженнѐ» ѐких «функцій» йдетьсѐ (ѐкщо
високопосадовцѐ позбавити його кабінету, секретарки та зв’ѐзку, то він стане «лядиноя з
функціональними обмеженнѐми», адже не зможе виконувати свої службові функції).
Цей перелік безглуздих термінів можна продовжувати до нескінченності.
Проте слід зауважити, що «невловмий синій птах» – термін, ѐкий ми шукаюмо, насправді означаю
досить багатовекторне, багатофункціональне і подекуди відносне понѐттѐ. Складність пошуку нового
терміна зумовлена певноя термінологічноя глибиноя і значним обсѐгом колишнього понѐттѐ
«інвалід». Очевидно, що багатофункціональність цього понѐттѐ зумовляю його релѐтивізм під час
операціоналізації. Це означаю, що ми змушені використовувати різні слова (а скоріш за все сукупності
слів) залежно від завдань та умов його використаннѐ.
Наведемо декілька прикладів.
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1. У нормативно-правових документах, ѐкі одночасно стосуятьсѐ сфери охорони здоров’ѐ, освіти,
соціальної політики, праці, пенсійного забезпеченнѐ тощо длѐ універсалізації терміна варто
використовувати словесну конструкція «особа (лядина, громадѐнин, дитина) з інвалідністя». Що
вказую на її яридичний статус згідно з Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні» і одночасно не ю таким образливим і стигматизувальним, ѐк «інвалід» або «дитина-інвалід».
2. У Законі України «Про реабілітація інвалідів в Україні» (2005 р.) визначено, що «інвалід – особа
зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворяваннѐм, травмоя (її наслідками) або
вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеженнѐ нормальної
життюдіѐльності, викликаю в особи потребу в соціальній допомозі і посиленому соціальному захисті, а
також виконаннѐ з боку держави відповідних заходів длѐ забезпеченнѐ її законодавчо визначених
прав» (Статтѐ 1. «Визначеннѐ термінів»).
Це тлумаченнѐ фіксую понѐттѐ «інвалідності» у біологічному полі і, на наш поглѐд, не відображаю
його біосоціальної сутності, залишаю розглѐд питаннѐ у парадигмі медичної моделі. Це може бути
корисним тільки у вузькому колі випадків і не відповідаю завдання широкого вживаннѐ нашого понѐттѐ
у соціальній політиці, всіх сферах реабілітації та її напрѐмках. Тому застосуваннѐ такого тлумаченнѐ
терміна «інвалід» у цьому законі ю просто помилковим.
3. У той же час, у медичній літературі, в ѐкій вказуютьсѐ на медико-біологічний контекст цього
понѐттѐ і виконуятьсѐ завданнѐ опису методів лікуваннѐ, відновленнѐ здоров’ѐ, популѐрним ю термін
«лядина з обмеженими можливостѐми здоров'ѐ» або «лядина з обмеженими (порушеними)
функціѐми здоров'ѐ». За умов з’ѐсуваннѐ стилістичних негараздів цих комбінацій слів (може викликати
сумнів словосполука «можливості здоров'ѐ» або «функції здоров'ѐ») останні певноя міроя вирішуять
завданнѐ медичної науки та практики, що стоѐть перед зазначеними термінами.
Цілком можливо длѐ цих цілей також використаннѐ словосполуки «лядина зі стійкими розладами
(порушеннѐми) здоров’ѐ», хоча це й «працяю» на стабілізація медичної моделі інвалідності та не
заміщую весь обсѐг понѐттѐ «інвалід» через насправді істотний біосоціальний зміст останнього.
4. Длѐ цілей створеннѐ спеціальних психолого-педагогічних, організаційних та технічних умов
навчаннѐ дітей та дорослих з інвалідністя цілком припустимо й природно у сфері освіти
використовувати термін «особа з особливими (спеціальними) освітніми потребами», що дійсно
відображаю специфічні потреби учнѐ та студента з інвалідністя.
5. Корекційні педагогічні та андрагогічні цілі спеціальної освіти та соціальної реабілітації засобами
освіти певноя міроя задовольнѐятьсѐ використаннѐм понѐттѐ «дитина (доросла особа) з
порушеннѐми психофізичного розвитку». Цѐ комбінаціѐ слів, певна річ, ю стигматизувальним терміном,
проте виконую свої діагностичні завданнѐ і точно відповідаю сутності корекційної роботи з особистістя.
(До речі, повністя уникнути термінологічної стигматизації лядини за умов вербалізації специфічної
ознаки класу осіб, ѐкий ми описуюмо, мабуть неможливо).
У педагогічній літературі також використовуютьсѐ більш складна конструкціѐ слів «діти, ѐкі
потребуять корекційної допомоги».
6. Длѐ позначеннѐ дійової особи, на ѐку спрѐмовуютьсѐ політика суспільства щодо створеннѐ
безбар’юрного середовища, пристосованого длѐ вільного руху у просторі, можна застосовувати термін
«маломобільна особа». Хоча, слід зауважити, до «маломобільної групи населеннѐ» відносѐтьсѐ також і
літні ляди, рухові обмеженнѐ ѐких обумовлені віковими особливостѐми онтогенезу, а також особи, ѐкі
тимчасово обмежені у функціѐх руху або фізичному навантаженні (наприклад, вагітні жінки).
Отже, основоя длѐ пошуку терміна широкого вжитку, ѐкий може замінити слово «інвалід»,
пропонуютьсѐ визначити систему таких принципів, ѐк:
1. Застосуваннѐ соціальної моделі інвалідності (на відміну від медичної моделі).
2. Формуваннѐ концепції інвалідності та організації діѐльності служби медико-соціальної експертизи
на основі положень Міжнародної класифікації функціонуваннѐ, обмежень життюдіѐльності та здоров’ѐ.
Перший принцип означаю вкляченнѐ у понѐттѐ «інвалід» істотних ознак соціального ѐвища і
визнаннѐ того факту, що «інвалідність» не ю ознакоя порушень здоров’ѐ, а ю понѐттѐм, що пов’ѐзане зі
змінами та порушеннѐми у здоров’ї.
У соціальній моделі інвалідності в центрі уваги перебуваю взаюмозв’ѐзок між лядиноя і
навколишнім середовищем (у тому числі і соціальним). Обмеженнѐ життюдіѐльності особи розуміятьсѐ
ѐк наслідок того, що соціальні та фізичні умови (культура суспільства, психологічний клімат, соціальна і
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політична організаціѐ, «бар’юрна інфраструктура» тощо), у ѐких живе, навчаютьсѐ і працяю лядина з
порушеннѐми у здоров’ї, звужуять можливості її самореалізації, тобто громадѐни з інвалідністя
розглѐдаятьсѐ скоріше ѐк пригноблена група, ніж ѐк аномальна.
Длѐ розуміннѐ другого принципу, розглѐнемо Міжнародну класифікація функціонуваннѐ,
обмежень життюдіѐльності і здоров'ѐ (МКФ), що затверджена 54-оя сесіюя Всесвітньої асамблеї
охорони здоров'ѐ длѐ міжнародного використаннѐ (резоляціѐ WНА 54.21, 2001 р.). MKФ – нова версіѐ
Міжнародної класифікації порушень, обмежень життюдіѐльності і соціальної недостатності (МКН),
запропонованої ВООЗ у 1980 р. Новий варіант класифікації МКФ розроблений післѐ всебічних
випробувань і міжнародних консультацій. Він, безумовно, знаходитьсѐ у парадигмі «Стандартних
правил забезпеченнѐ рівних можливостей длѐ інвалідів» (затверджених 48-я сесіюя Генеральної
асамблеї ООН 20 груднѐ 1993 року, резоляціѐ 48/96).
Клячовоя, системоутворявальноя категоріюя МКФ ю така, що позначаютьсѐ терміном
«обмеженнѐ життюдіѐльності», ѐкий розуміютьсѐ і ѐк узагальнявальний. Він позначаю системне ѐвище,
що характеризую взаюмодія між лядьми та їх фізичним і соціальним оточеннѐм. Обмеженнѐ
життюдіѐльності ю наслідком не тільки зміни здоров'ѐ та його порушень, але й обмежень через наѐвність
бар'юрів навколишнього середовища *2+.
У МКФ обмеженнѐ життюдіѐльності не ю показником здоров'ѐ, а показником, пов'ѐзаним зі здоров'ѐм.
Обмеженнѐ життюдіѐльності відноситьсѐ до всіх обмежень активності та можливостей, пов'ѐзаних зі здоров'ѐм.
У зв'ѐзку з цим в МКФ разом з доменами здоров'ѐ розглѐдаятьсѐ домени, що пов'ѐзані зі
здоров'ѐм. Останні маять прѐме відношеннѐ до трактуваннѐ інвалідності.
Домен – це практичний і значущий набір взаюмозв'ѐзаних фізіологічних функцій, анатомічних
структур, дій, завдань і сфер життюдіѐльності. Згідно з МКФ домени відображаять два переліки:
а) функції і структури організму; б) активність (Асtivity) і участь (Рarticipation). Ці терміни заміняять
терміни, що використовувались раніше у МКН – «порушеннѐ» і «соціальна недостатність».
Суттюво те, що понѐттѐ «обмеженнѐ життюдіѐльності» не рівнозначно «порушення
функціонуваннѐ» – показника здоров'ѐ, ѐкий характеризуютьсѐ порушеннѐми у функціѐх або структурах
організму ( істотне відхиленнѐ або втрата) *2+.
Отже, МКФ трактую обмеженнѐ життюдіѐльності ѐк наслідок або результат складних взаюмин між
зміноя здоров'ѐ індивіда, особистісними факторами і зовнішніми чинниками, що створяять умови, в
ѐких живе індивід.
Це узагальненнѐ можна вважати теоретичноя основоя сучасних міжнародних підходів до
визначеннѐ інвалідності.
Певноя міроя вищеназване тлумаченнѐ «обмеженнѐ життюдіѐльності» кореспондуютьсѐ з
понѐттѐм вторинних дефектів розвитку лядини, ѐкі з’ѐвлѐятьсѐ внаслідок «первинних» порушень
здоров’ѐ і ю предметом корекційної психолого-педагогічної роботи та соціальної реабілітації.
Таким чином, у досить широкому колі випадків у контексті реабілітації та корекційно-педагогічної
роботи цілком природно длѐ заміни слова «інвалід» використовувати термінологічну словосполуку
«особа з обмеженнѐми життюдіѐльності».
Безумовно, молодий термінологічний апарат реабілітології частково успадковую гумус
понѐтійного полѐ корекційної педагогіки, спеціальної психології, медицини, соціології тощо. В той же
час реабілітаційні понѐттѐ відбиваять ѐкісно нові знаннѐ про реабілітаційну дійсність, ѐкі випливаять із
осмисленнѐ принципово нових фактів, ѐвищ, процесів реабілітації осіб з обмеженнѐми життюдіѐльності.
Тому наступним понѐттѐм, ѐке потраплѐю у поле нашого розглѐду, ю понѐттѐ, що маю характер
категорії та позначаютьсѐ терміном «реабілітаціѐ».
Історично склалосѐ, що у контексті роботи з особами з інвалідністя терміни «реабілітаціѐ»,
«інтенсивна реабілітаціѐ», «реабілітолог», «реабілітологіѐ» вперше були впроваджені у медичній
практиці. І досі ці терміни активно використовуятьсѐ у сфері відновної медицини. Очевидно, що
представники ціюї галузі вкладаять таке тлумаченнѐ цих слів, ѐке їм зрозуміле і прийнѐтне. Під
«реабілітаціюя» вони розуміять «медичну реабілітація» (або, принаймні, «фізичну реабілітація»),
«реабілітолог» – це «лікар-реабілітолог», «реабілітологіѐ» – фактично сфера відновного лікуваннѐ і таке
інше.
Проте в кінці ХХ сторіччѐ ситуаціѐ в Україні різко зміниласѐ. Трансформаціѐ медичної моделі
інвалідності у соціальну модель внесла суттюві корективи і у суто медичне трактуваннѐ всіюї системи
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реабілітації. У соціальних технологіѐх запанувало понѐттѐ «соціальна реабілітаціѐ» і ѐк концепціѐ, і ѐк
реабілітаційний інструмент.
З’ѐвилисѐ терміни: «психологічна реабілітаціѐ (інвалідів)», «педагогічна реабілітаціѐ», «соціальносередовищна, побутова, культурна, трудова реабілітаціѐ» тощо, ѐкі порушили монополія медицини на
реабілітологія і все сімейство реабілітаційних термінів.
В науково-методичній та публіцистичній літературі слово «реабілітаціѐ» все більше вживаютьсѐ саме у
розумінні понѐттѐ «соціальна реабілітаціѐ», залишаячи прикметник «соціальна» длѐ більш вузького
трактуваннѐ реабілітаційного процесу з використаннѐм «соціальних технологій». Крім того, залишки
«медичного» значеннѐ реабілітації поступово виводѐтьсѐ із понѐттѐ «реабілітаціѐ» – термін «медична
реабілітаціѐ» заміщаютьсѐ «фізичноя реабілітаціюя» або «відновним лікуваннѐм». При цьому реабілітації
залишаютьсѐ її первинний сенс – поверненнѐ лядині з інвалідністя статусу «соціала». Медична компонента
(медична реабілітаціѐ), ѐк допоміжна, залишаютьсѐ нами у понѐтті «комплексна реабілітаціѐ».
Таким чином, становленнѐ реабілітології ѐк раціонального рівнѐ пізнаннѐ реабілітаційної
дійсності нерозривно пов’ѐзане з розвитком понѐть та категорій ціюї наукової сфери. Наші спроби
формуваннѐ цього понѐтійного полѐ допоможуть ѐк виділити окремі класи реабілітаційних фактів і
ѐвищ, так і сконструявати об’юкт і предмет даної науки.
Центральноя категоріюя, стрижнем усього понѐтійного полѐ реабілітології, ѐке відрізнѐю її від
предметних сфер інших антропологічних наук, ми називаюмо «реабілітаційний процес». Диференціаціѐ
цього понѐттѐ дасть нам категоріальний апарат з низкоя таких термінів, ѐк реабілітаціѐ, реабілітаційна
дійсність, реабілітаційний феномен, реабілітологіѐ, реабілітаційна система, реабілітаційна системологіѐ,
реабілітаційна діѐльність, реабілітаційний менеджмент, реабілітаційний простір, реабілітаційна
парадигма, реабілітаційні цілі, реабілітаційна взаюмодіѐ, реабілітаційна технологіѐ, комплексна
реабілітаціѐ, реабілітаційні компоненти, соціальна, медичне, психологічне, педагогічне, професійне
реабілітуваннѐ, абілітуваннѐ тощо.
У Законі України «Про реабілітація інвалідів в Україні» (2005 р.) визначено, що «реабілітаціѐ
інвалідів – система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів,
спрѐмованих на наданнѐ особам допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених
функцій організму, усуненні обмежень їх життюдіѐльності длѐ досѐгненнѐ і підтриманнѐ соціальної і
матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство» (ст.1).
На наш поглѐд, таке визначеннѐ понѐттѐ «реабілітаціѐ» ю неповним. Воно у контексті цитованої
статті цього Закону України фактично претендую на визначеннѐ терміна «комплексна (системна)
реабілітаціѐ» і повинна містити повний перелік основних класів заходів, ѐкі законодавець вклячаю в
інструменти реабілітації, і такий же повний перелік цілей, ѐких ми хочемо досѐгти завдѐки їй. Крім того,
длѐ наданнѐ «динамічності» цьому понѐття необхідно вказати на його процесну властивість, а також на
синергетичну «відкритість» реабілітуваннѐ.
Варто також взѐти до уваги міжнародний досвід тлумаченнѐ реабілітації. У Стандартних правилах
забезпеченнѐ рівних можливостей длѐ інвалідів в розділі «Основні понѐттѐ у політиці щодо інвалідів»
зазначено: «Термін «реабілітаціѐ» стосуютьсѐ процесу, що маю на меті допомогти інвалідам досѐгти їхнього
оптимального фізичного, інтелектуального, психічного і/або соціального рівнѐ діѐльності та підтримувати
його, надавши їм тим самим засоби длѐ зміни їхнього життѐ і розширеннѐ рамок їхньої незалежності».
Отже, до складових реабілітуваннѐ у вищенаведеному визначенні треба додати: соціальні,
технічні, правові, економічні, культурні, творчі, інформаційні заходи. У той же час до цілей
реабілітуваннѐ можна також віднести: відновленнѐ фізичного, психічного та соціального здоров’ѐ,
соціалізація, соціальну інтеграція та адаптація, оптимізація рівнѐ діѐльності, підвищеннѐ ѐкості життѐ,
формуваннѐ незалежного стиля життѐ лядини (до останнього понѐттѐ ми також відносимо допомогу у
досѐгненні та підтриманні соціальної і матеріальної незалежності).
У підсумку ми маюмо таке визначеннѐ: «реабілітуваннѐ інвалідів – спеціально організований, відкритий,
особистісно оріюнтований системний процес медичних, соціальних, психологічних, педагогічних, фізичних,
професійних, трудових, технічних, правових, економічних, культурних, творчих, інформаційних заходів,
спрѐмованих на усуненнѐ обмежень їх життюдіѐльності, відновленнѐ їх фізичного, психічного та соціального
здоров’ѐ, соціалізація, соціальну адаптація та інтеграція, оптимізація рівнѐ діѐльності, в тому числі навчальної
та трудової, підвищеннѐ ѐкості життѐ лядини та формуваннѐ його незалежного стиля».
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Зауважимо, що реабілітаційним ѐвищам відповідаю певна група слів-термінів, ѐкі відображаять
різні аспекти реабілітаційної дійсності. Клячове слово «реабілітовувати» стоїть на вершині лексичного
гнізда і характеризую його загалом. Цей головний термін надаю назву відповідної галузі науки
«реабілітології», навчальним предметам та утворяю відповідні похідні – спеціалізовані допоміжні терміни.
Таланчук П. М., арема С. а., Коровайченко Я.М., Моргуняк В. С. у посібнику «Норми української
науково-технічної мови» *9+, посилаячись на Державний стандарт України 3966-2000, наводѐть схему
утворяваннѐ гнізда термінів *1+, пов’ѐзаних з процесовими понѐттѐми.
Головний термін, що визначаю назву процесу (а також ѐвища, стану, наслідку дії) маю бути
діюсловом. Щодо похідних від головного слова гнізда у стандарті читаюмо таке: «дія позначаять, ѐк
правило, віддіюслівними іменниками з суфіксом –ннѐ, утвореними від діюслів недоконаного виду
(ізоляваннѐ, повертаннѐ, устатковуваннѐ), а подія – віддіюслівними іменниками з суфіксом –ннѐ,
утвореними від діюслів доконаного виду (заізоляваннѐ, поверненнѐ, устаткуваннѐ)».
Отже, за державними термінологічними стандартами України, ми маюмо таку низку
«реабілітологічних» термінів: діюслово недоконаного виду – реабілітовувати, діюслово доконаного виду
– реабілітувати, віддіюслівний іменник, що позначаю дія, процес – реабілітовуваннѐ, віддіюслівний
іменник, що позначаю подія – реабілітуваннѐ.
І лише слово, ѐке позначаю наслідок дії, ю термін «реабілітаціѐ». Проте, в науковій та діловій
літературі, нормативно-правових актах дія, подія та результат дії часто позначаять одним словом
«реабілітаціѐ», що ю певним калькуваннѐм з правил термінотвореннѐ у російській мові (можна порівнѐти:
діѐ – ізоляваннѐ, подіѐ – заізоляваннѐ, наслідок події – ізолѐціѐ; або – класифікувати, розкласифікувати,
класифікаціѐ; публікувати, опублікувати, публікаціѐ (приклади наведені за *9+). Через таку широко
вживану омонімічну практику в нашій літературі та державних нормативно-правових актах щодо уніфікації
слова «реабілітаціѐ» перш за все страждаю процес теоретичного пізнаннѐ реабілітаційних ѐвищ.
Активного учасника дії варто назвати за сталоя практикоя – «реабілітолог». Використовуячи
застандартовані правила ділового та наукового стиля, далі ми отримуюмо слово, що позначаю
пасивного учасника дії (об’юкта дії) – «реабілітовуваний». Наслідок події, стан пасивного учасника дії,
спричинений подіюя – «реабілітованість».
Оскільки у нашому випадку об’юкт дії, через наѐвність своюї свободи волі, одночасно ю також і
суб’юктом процесу, то можна говорити про його активну та пасивну дійову властивість –
«реабілітовуваність». Проте, ми схилѐюмось до думки, що у цьому випадку потрібно використовувати
широко вживаний в медичній літературі термін «реабілітаційний потенціал».
Науку про феномени, конструкти, концепти, принципи, закономірності, методи та форми
організації процесів реабілітації та реабілітаційних систем осіб з обмеженнѐми життюдіѐльності, що
пов’ѐзані зі здоров’ѐм, доцільно називати «реабілітологіѐ».
Нижче ми пропонуюмо список базових термінів реабілітології:
Діюслово недоконаного виду
Діюслово доконаного виду
Іменник, що позначаю дія, процес
Іменник, що позначаю подія
Іменник наслідку дії
Уніфікований варіант дії, події та результату дії
Дійова властивість
Еквівалент терміна дійової властивості
Пасивний учасник дії, об’юкт
Об’юкт ѐк результат дії
Активний учасник дії, суб’юкт
Наука (галузь знань)
Уніфікований іменник, що позначаю реабілітаційну
подія у вузькому значенні «компенсаційний розвиток»,
еквівалент терміна «корекційно-розвивальна робота»
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реабілітовувати
реабілітувати
реабілітовуваннѐ
реабілітуваннѐ
реабілітаціѐ
реабілітаціѐ
реабілітовуваність
реабілітаційний потенціал
реабілітовуваний
реабілітований
реабілітолог
реабілітологіѐ
абілітуваннѐ

Секціѐ VII. Роль канадців у налагодженні міжнародної співпраці у спеціальній освіті

Зазначимо, що у випадку запозиченнѐ іншомовного слова, його треба підпорѐдковувати законам
української мови. Зокрема у ДСТУ 3966–2000 зазначено: «..запозичаячи назву дії, треба, насамперед,
від іншомовного слова утворити українське діюслово недоконаного виду, а далі всі потрібні похідні
слова. Не можна стандартизувати іншомовні іменники длѐ позначеннѐ дії, що закінчуятьсѐ на –ціѐ, -зіѐ,
-інг, -мент тощо, ѐкі не даватимуть змоги розрізнѐти понѐттѐ дії та події і тим руйнуватимуть структуру
української мови. Такими іменниками можна позначати інші понѐттѐ: наслідки події, об’юкти, суб’юкти
тощо...»
У цій площині порівнѐюмо близькі за формоя терміни зі сфери спеціальної освіти: «інтеграціѐ» та
«інклязіѐ».
Запозичене іноземне слово «інтеграціѐ» дозволѐю утворити діюслово недоконаного виду та
відповідне гніздо термінів.
Діѐ

Подіѐ

інтегрувати,
інтегруваннѐ

зінтегрувати,
зінтегруваннѐ

Наслідок події,
об’юкт тощо
інтеграціѐ

Або, інший варіант:
Діѐ

Подіѐ

Наслідок події,
об’юкт тощо

інтегровувати,
інтегровуваннѐ

інтегрувати
інтегруваннѐ

інтеграціѐ

Проте слово «інклязіѐ» не даю можливості утворити українське діюслово, розгорнуте сімейство
термінів і не дозволѐю здійснити повноцінне осмисленнѐ процесу інтегрованого навчаннѐ дітей з
обмеженнѐми життюдіѐльності. Тому поле використаннѐ терміну «інклязіѐ» обмежене іменником, що
означаю результат процесу інтегруваннѐ (інтегровуваннѐ), та похідним від нього прикметником
«інклязивний». З оглѐду на традиції, ѐкі складаятьсѐ у спеціальній педагогіці за кордоном та в Україні,
щодо розрізнѐннѐ понѐттѐ «інклязіѐ», ѐк більш «продуктивного інтегруваннѐ», можна говорити, так би
мовити, про результат процесу «інтегруваннѐ 1-го ступеня» – «інтеграція», та результат процесу
«інтегруваннѐ 2-го ступеня» – «інклязія». При цьому длѐ назви дії та події ми змушені використовувати
лише іменники, що ю похідними від діюслова «інтегровувати» :
інтегровуваннѐ → інтегруваннѐ → інтеграціѐ → інклязіѐ.
Між іншим, длѐ опису різних видів процесу інтегруваннѐ дітей у загальноосвітній простір можна
вільно застосовувати суто українські слова: вклячати (вкляченнѐ), залучати (залученнѐ), долучати
(долученнѐ).
У роботі *11+ запропонована аналітична схема комплексного реабілітуваннѐ, ѐке містить складові
частини, що спираятьсѐ на такі понѐттѐ, ѐк психологічне реабілітуваннѐ, що забезпечую реабілітація
лядини з інвалідністя на рівні особистості; медичне реабілітуваннѐ, що забезпечую реабілітація на
рівні біологічного організму лядини; соціальне реабілітуваннѐ, що забезпечую реабілітація лядини з
інвалідністя ѐк соціального суб’юкта; педагогічне реабілітуваннѐ, що забезпечую реабілітація лядини ѐк
суб’юкта діѐльності. Вперше подібна версіѐ визначеннѐ понѐть видів реабілітуваннѐ наведена у книзі
Овчарової Р. В. *5+.
У роботі *10+ види реабілітуваннѐ визначаятьсѐ видами або рівнѐми компенсаторних процесів в
особі, на ѐкі спрѐмовуютьсѐ система реабілітаційних заходів (при цьому виділѐятьсѐ біологічний,
психологічний, соціально-психологічний, соціальний). В інших типологічних схемах видів
реабілітуваннѐ, ѐк наприклад у Законі України «Про реабілітація інвалідів в Україні», немаю юдиного
класифікаційного підходу або універсального принципу.
Проте длѐ упорѐдкуваннѐ понѐть і термінів, що виходѐть із різних підходів, необхідно застосувати
універсальну основу длѐ термінотвореннѐ.
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Загалом, понѐтійний апарат реабілітології доцільно створявати у комплексі з такими
процедурами, ѐк системно-синергетичне моделяваннѐ реабілітаційних об’юктів та їх класифікаціѐ. Всі
ці пізнавальні процедури тісно пов’ѐзані між собоя і візуалізуятьсѐ у виглѐді ланцяга:

Системне
моделяваннѐ

Класифікаціѐ
Систематизаціѐ

Формуваннѐ
понѐть

Класифікація можна назвати елементарним моделяваннѐм, оскільки решта більш складних
моделей фактично базуютьсѐ на класифікації. Основоя длѐ класифікації ю взаюмозв’ѐзок різних
властивостей об’юктів. Під час класифікації об’юкти розбиваятьсѐ на групи з однаковим набором певних
властивостей, ѐкі ми називаюмо класами. Класу даютьсѐ назва. Назва класу ю понѐттѐ.
Пропонуюмо будувати понѐтійний апарат та систему термінів за принципом, що відображаю
системну модель самого реабілітаційного процесу.
В таку модель реабілітаційної системи (у тому числі і модель реабілітаційного процесу ѐк
системи) ми вклячаюмо канонічні елементи:
реабілітовуваний (об’юкт реабілітуваннѐ у юдності своїх психічних, соціальних та фізичних
ѐкостей);
реабілітолог (суб’юкт реабілітуваннѐ, кадрова підсистема);
цілі реабілітуваннѐ;
зміст реабілітуваннѐ (програма, завданнѐ реабілітуваннѐ);
методи і технології реабілітуваннѐ;
засоби (інструменти) реабілітуваннѐ;
організаційні форми реабілітуваннѐ;
діагностика досѐгненнѐ цілей реабілітуваннѐ;
результати реабілітаційного процесу;
та додаткові елементи (підсистеми супроводу):
батьки, родичі, близькі (соціальна підсистема найближчого оточеннѐ);
підсистема реабілітаційного менеджменту (управлінська підсистема);
інформаційно-наукова підсистема реабілітуваннѐ;
нормативно-правова підсистема реабілітуваннѐ;
фінансово-економічна підсистема реабілітуваннѐ;
підсистема керуваннѐ зовнішніми зв’ѐзками;
середовищна підсистема (фізичні та соціальні середовищні умови реабілітуваннѐ).
Будь-ѐкий наведений вище елемент може бути основоя длѐ класифікації виду реабілітуваннѐ,
тобто бути таксоном. Ми не ставимо за мету в цьому матеріалі викласти всі наѐвні або гіпотетично
можливі назви типів реабілітуваннѐ. Проте наведемо декілька прикладів застосуваннѐ такого
класифікаційного (таксономічного) підходу до систематизації понѐть, що означаять різновиди
реабілітаційних процесів і технологій.
акщо обрати основоя длѐ класифікації такий елемент реабілітаційної системи, ѐк
реабілітовуваний, то можна сформувати назви типу реабілітуваннѐ за відповідними нозологіѐми: длѐ
лядей з вадами зору – зорове реабілітуваннѐ, длѐ лядей з вадами слуху – слухове реабілітуваннѐ тощо.
Вид реабілітуваннѐ так само може визначатисѐ за соматичними, психічними або соціальними
властивостѐми реабілітовуваного, ѐкі ми бажаюмо відновити або скорегувати (фізичне реабілітуваннѐ,
соціальне реабілітуваннѐ, психологічне реабілітуваннѐ тощо).
Зауважимо, що системоутворявальним елементом процесу реабілітуваннѐ може бути не просто
об’юкт – реабілітовуваний, а й предмет, сфера реабілітуваннѐ – соматична, психічна, соціальна
властивість реабілітовуваного або їх комбінаціѐ. Тоді твірноя основоя назви типу реабілітуваннѐ буде
цей предмет реабілітаційної дії. Наприклад, мовленнюве реабілітуваннѐ (предмет – мовленнюві функції),
трудове реабілітуваннѐ (предмет – трудові функції).
Цілі реабілітуваннѐ також даять свої назви цих видів, наприклад, за метоя відновленнѐ здоров’ѐ
стоїть понѐттѐ медичного реабілітуваннѐ, соціалізації – соціальне реабілітуваннѐ тощо.
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Аналогічно зміст реабілітуваннѐ утворяю ѐк уже згадані понѐттѐ (тренуваннѐ м’ѐзів, відновленнѐ
координації рухів, інших функцій організму – фізичне реабілітуваннѐ), так і інші (логопедичні вправи –
логопедичне, мовне реабілітуваннѐ; корекціѐ комунікативної сфери – комунікативне реабілітуваннѐ).
Тип реабілітуваннѐ може залежати від фаху реабілітолога (педагог – педагогічне реабілітуваннѐ,
психолог – психологічне реабілітуваннѐ). Дуже ефективноя ю систематизаціѐ видів реабілітуваннѐ за її
засобами: педагогічні засоби (навчаннѐ, вихованнѐ, адаптивне фізичне вихованнѐ, формуваннѐ
особистісних ѐкостей, компетенцій тощо) утворяять педагогічне реабілітуваннѐ, технічні засоби –
технічне реабілітуваннѐ, яридичні – правове реабілітуваннѐ. В цьому класі таксонів також
дельфінотерапіѐ, іпотерапіѐ, казкотерапіѐ, музикотерапіѐ тощо. Хоча їх можна віднести і до видів
реабілітуваннѐ за методиками (реабілітаційними технологіѐми).
Організаційні форми (умови) реабілітуваннѐ можуть дати такі понѐттѐ, ѐк санаторно-курортне,
рекреаційне, спортивне реабілітуваннѐ; середовищна підсистема – ландшафтотерапія, бальнеотерапія тощо.
Використаннѐ сполученнѐ системних елементів реабілітаційного процесу даю складні
реабілітаційні конструкти. Наприклад, медико-соціальне, соціально-побутове, соціально-середовищне,
соціально-культурне, соціально-трудове реабілітуваннѐ.
У будь-ѐкому понѐтті типу реабілітуваннѐ важливим длѐ визначеннѐ ю чітке усвідомленнѐ його
твірної основи – того чи іншого елементу реабілітаційної системи. Це дозволить розібратисѐ у складних
ситуаціѐх омонімії реабілітаційних термінів, ѐкі ми спостерігаюмо в літературі.
Взагалі, омонімії у гнізді термінів сфери реабілітуваннѐ повністя уникнути неможливо. Наведені
вище приклади це доводѐть. Проте, розрізнѐти зміст понѐть, ѐкі означаять омонімічні терміни, можна і
треба через вказівку на їх твірну основу.
Найбільші труднощі та термінологічна плутанина виникаять при використанні терміна
«соціальне реабілітуваннѐ». Він ю складним длѐ вжитку через його омонімічність у випадках, коли він
маю фактично різну твірну основу. Витоки ціюї омонімічності лежать у тому, що це понѐттѐ може
розглѐдатисѐ на різних рівнѐх пізнаннѐ реабілітаційної дійсності: на рівні реабілітаційних факту,
феномену, конструкту та концепту.
У наведеній нижче таблиці показано, ѐк різні рівні базових іюрархічних одиниць реабілітаційної
системології даять нам різну твірну основу длѐ терміна «соціальне реабілітуваннѐ» (на прикладі
використаннѐ Інтернет-середовища ѐк інструменту соціального реабілітуваннѐ) .
Понѐттѐ
реабілітаційної
системології
Реабілітаційний
факт

Реабілітаційний
феномен

Реабілітаційний
конструкт

Реабілітаційний
концепт

Ступінь теоретичного
знаннѐ про
реабілітаційну
практику
Первинна форма
наукового
відображеннѐ
реабілітаційної
практики

Соціальне реабілітуваннѐ

Спостерігаютьсѐ у виглѐді
результатів дії суспільства та
реабілітовуваного, спеціально
організованого або стихійного
реабілітаційного процесу

Форма виѐвленнѐ
сутності ѐвища або
реабілітаційного
процесу
Форма синтезу знань
про ѐвища або
процеси у
реабілітуванні

Формуляютьсѐ ѐк понѐттѐ, що
означаю та осмисляю ті чи інші
реабілітаційні факти

Форма відображеннѐ
системи
реабілітаційних знань
та концепцій

Формуляютьсѐ ѐк концептуальна
мета комплексу різновидів
реабілітаційних процесів –
соціалізаціѐ лядини

Спостерігаютьсѐ, в основному, ѐк
реабілітаційні засоби, методики
або технології, що маять прѐмий
зміст роботи із подоланнѐ
соціальної дезадаптації лядини
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Приклад

Особа з вадами
опорно-рухового
апарату
використовую
Інтернет длѐ
спілкуваннѐ
Соціалізаціѐ у
віртуальному
Інтернетсередовищі
Методика
відновленнѐ
зв’ѐзків особи із
суспільством
засобами ІТтехнологій
Інтегруваннѐ
лядини з
інвалідністя у
суспільство

Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Власне, виділити технології соціального реабілітуваннѐ «у чистому виглѐді» важко, адже заходи із
соціального реабілітуваннѐ за своюя суття містѐть у собі «психологічні», «педагогічні», «медичні»,
«правові» або «технічні» інструменти.
Таким чином, соціальне реабілітуваннѐ може виступати і ѐк синтетичне родове понѐттѐ на рівні
реабілітаційного конструкту, так і частина цілого (соціальне реабілітуваннѐ у вузькому сенсі), на рівні
реабілітаційного феномену. Проте, головним ю те, що соціальне реабілітуваннѐ можна представити ѐк
мету комплексного реабілітаційного процесу будь-ѐкого змісту (з педагогічними, медичними,
психологічними тощо складовими), тобто ѐк реабілітаційний концепт.
Длѐ подоланнѐ омонімії під час використаннѐ терміна «соціальне реабілітуваннѐ», його точного і
однозначного використаннѐ необхідно розмежовувати ця словосполуку із зазначеннѐм її твірної
основи («соціальне реабілітуваннѐ ѐк мета», «соціальне реабілітуваннѐ ѐк технологіѐ», «соціальне
реабілітуваннѐ засобами логопедії» тощо), або, принаймні, говорити «соціальне реабілітуваннѐ у
широкому розумінні» та «соціальне реабілітуваннѐ у вузькому розумінні».
В той же час у Законі України «Про реабілітація інвалідів в Україні» (2005 р.) термін «соціальна
реабілітаціѐ» використовуютьсѐ у різних омонімічних формах без зазначеннѐ твірної основи, що
призводить до двоѐкого тлумаченнѐ реабілітаційних понѐть та реабілітаційних заходів (ст. №№ 1, 24, 37).
ак зазначено вище, подальша термінотворчість длѐ гнізда реабілітаційних термінів здійсняютьсѐ
на основі поюднаннѐ твірних основ, відповідних різним елементам реабілітаційної системи.
Наприклад, длѐ означеннѐ типу реабілітуваннѐ, що маю на меті соціальне реабілітуваннѐ, але
засоби її здійсненнѐ медичні, можна використати словосполуку «соціально-медичне реабілітуваннѐ»
(проте у цьому випадку часто вживаять термін «медико-соціальне реабілітуваннѐ»).
акщо мета «соціалізації» досѐгаютьсѐ через культурний розвиток лядини, ми маюмо «соціокультурне реабілітуваннѐ», через оволодіннѐ побутовими навичками – «соціально-побутове
реабілітуваннѐ», за допомогоя технічних засобів та через адаптація фізичного середовища
(«універсальний дизайн») – «соціально-середовищне реабілітуваннѐ» тощо.
ак і «соціальне реабілітуваннѐ» певноя міроя складним длѐ використаннѐ ю термін «професійне
реабілітуваннѐ». Адже він означаю широкий комплекс реабілітаційних заходів різного виду і відповідне
системне понѐттѐ вклячаю у себе корекційно-розвивальну роботу, професійну оріюнтація, професійний
відбір, професійне навчаннѐ або перекваліфікація, відновленнѐ працездатності (фактично трудове
реабілітуваннѐ), працевлаштуваннѐ, професійну адаптація (адаптація особи до робочого місцѐ та
колективу, створеннѐ спеціального робочого місцѐ відповідно до обмежень життюдіѐльності лядини). В
деѐких текстах «професійне реабілітуваннѐ» вживаютьсѐ ѐк концептуальний синонім понѐттѐ «соціальне
реабілітуваннѐ дорослих», хоча останню, звичайно, ширше.
Проте уникнути омонімії терміна «професійне реабілітуваннѐ» також можна через конкретизація
твірної основи, або спеціальними словесними конструкціѐми. Наприклад, ѐкщо реабілітаційна установа
називаютьсѐ «Центр трудової та професійної реабілітації», то, скоріше за все, автори назви установи
вкладали у зміст її діѐльності ѐк відновленнѐ працездатності лядини з інвалідністя з одночасним
наданнѐм робочого місцѐ, так і здобуттѐ нея професії – тобто професійне навчаннѐ.
Заслуговую на окремий розглѐд достатньо дискусійний у сучасній літературі термін «абілітаціѐ» та
його співвідношеннѐ з терміном «реабілітаціѐ».
Синьов В.М. пов’ѐзую абілітація зі «становленнѐм спроможності лядини виконувати свої
різноманітні соціальні функції,...ѐке відбуваютьсѐ у системній взаюмодії двох процесів, перебіг ѐких
триваю все життѐ, – онтогенезу (психофізичного розвитку організму) та соціалізації (входженнѐ індивіда
у соціальне оточеннѐ)» [7] .
У той же час у понѐтійно-термінологічному словнику за редакціюя Бондарѐ В.І. *8+ подано таке
визначеннѐ: «Абілітаціѐ (від лат. habilitation – вплив, діѐннѐ) – система лікувальних і психологопедагогічних заходів, спрѐмованих на попередженнѐ, лікуваннѐ, розвиток і корекція патологічних
станів і психологічних порушень у дітей, ѐкі ще не адаптовані до соціального середовища, що
призводить до стійкої втрати можливості навчатисѐ, працявати.»
Можна зробити висновок, що у «дефектологічній» інтерпретації термін «абілітаціѐ» фактично ю
синонімом терміна «корекційний розвиток», тобто розвиток дитини через корекційні заходи, спеціальну
допомогу та супровід. Останній термін («корекційний розвиток») ю сталим і чітко визначеним у психологопедагогічній теорії та практиці, задовольнѐю потребам понѐттѐ, що означаю «корекційний розвиток
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несформованих раніше функцій і здатностей лядини» і зовсім не потребую заміни на «абілітація».
Відомо, що часто реабілітаційний процес містить у собі таку складову частину, ѐк компенсаціѐ
порушених функцій життюдіѐльності іншими функціѐми – в реабілітаційний план вклячаютьсѐ
формуваннѐ компенсаторних механізмів подоланнѐ вторинних дефектів, при цьому йдетьсѐ про
розвиток нових життювих функцій, фізичних або психічних здатностей. Тобто в реабілітаційний процес
вклячаятьсѐ не тільки складники, що відновляять втрачені функції, але й такі, що розвиваять нові
задлѐ корекції вторинних дефектів. Тому в дефектологічній літературі у цьому контексті досить часто
говорѐть про корекційно-розвивальну роботу з дитиноя або дорослим з інвалідністя. Власне, це
понѐттѐ в зарубіжних джерелах і називаять «абілітаціюя».
Отже, до понѐттѐ «абілітуваннѐ» не варто вклячати стандартні заходи з фізичного та психічного
розвитку лядини, ѐкі ми застосовуюмо у супроводі звичайного онтогенезу, під час спрѐмуваннѐ
педагогом фізичного та особистісного розвитку дитини, адже длѐ цього існую понѐттѐ «розвиток».
У протилежному разі можна дійти до суцільної плутанини у педагогічному тексті. Наприклад,
автори навчального посібника «Педагогіка та психологіѐ вищої школи» *6+ виводѐть термін «абілітаціѐ»
від французького «habile» – умілий, вправний, майстерний – і визначаять його ѐк «здобуттѐ
кваліфікації, що відповідаю сучасним вимогам». Далі вони висновуять, що кожному викладачу вищої
школи у наш час потрібне особистісне та професійне абілітуваннѐ длѐ внесеннѐ корективів у своя
діѐльність.
Загалом можна вважати, що ѐк концептуальне понѐттѐ «реабілітаціѐ» ю більш широким за понѐттѐ
«абілітаціѐ». За гуманістичноя парадигмоя кожна лядина, що народжена ѐк Homo sapiens, маю
потенційні можливості набути певний стандартний набір антропологічних властивостей. І ѐкщо долѐ
позбавила дитину цих потенційних генетично закодованих можливостей, то за допомогоя корекційнореабілітаційних заходів ми відновляюмо її права на ці ѐкості – тобто здійсняюмо реабілітуваннѐ. Можна
казати про реабілітуваннѐ дитини і навіть у постнатальний період, ѐкщо розуміти цей процес ѐк набуттѐ
дитиноя ѐкостей, що вона втратила через проблемні пологи, але потенційно мала б отримати у процесі
нормального онтогенезу.
Отже, ми можемо тлумачити термін «абілітуваннѐ» ѐк синонім «корекційно-розвивальної
роботи» і вклячати його ѐк складове субпонѐттѐ у категорія «реабілітуваннѐ».
Тепер розглѐнемо проблему уживаннѐ слова «дефектологіѐ «, ѐке досі зберігаютьсѐ в педагогічній
науці, фаховій підготовці та практичній діѐльності (наприклад, журнал «Дефектологіѐ», відділеннѐ
«Психології, вікової фізіології та дефектології» АПН України тощо) через термінологічну глибину і відповідний
обсѐг понѐттѐ, ѐке воно означаю. Термін «корекційна педагогіка» (так само ѐк і «спеціальна педагогіка») не
може у повному обсѐзі замінити термін «дефектологіѐ», адже останній означаю системну науку, ѐка вклячаю
і корекційну (спеціальну) педагогіку, і спеціальну психологія, і сферу розробки та застосуваннѐ технічних
засобів навчаннѐ, корекції та компенсації дефекту (сурдотехніка, тифлотехніка тощо).
Тож ми можемо прогнозувати, що таким терміном, ѐкій означаю відповідну системну науку і
замінить термін «дефектологіѐ», у майбутньому може бути термін «реабілітологіѐ». Понѐттѐ
«реабілітології» може означати не тільки науку про феномени, особливості та закономірності
реабілітовуваннѐ, але й вклячати у себе зміст понѐттѐ науки про порушеннѐ психофізіологічного
розвитку лядини, закономірності навчаннѐ та вихованнѐ дітей з порушеннѐми онтогенезу. У випадку
застосуваннѐ понѐттѐ «реабілітології» до сфери корекційної навчально-виховної роботи з дорослими
особами з обмеженнѐми життюдіѐльності, воно вклячаю в себе також і проблемне поле «корекційної
андрагогіки»
На закінченнѐ, зауважимо, що термінотвореннѐ у такій делікатній сфері, ѐк корекційнореабілітаційна робота та соціально-правовий захист осіб з інвалідністя, потребую не тільки
лінгвістичного раціоналізму, формальної логіки, а і великого такту, відчуттѐ моралі та відповідного
гуманізму.
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КРУГЛИЙ СТІЛ
УКРАЇНСЬКА ПЕТЛЮРІВСЬКА ЕМІГРАЦІЯ
У МІЖВОЄННІЙ ПОЛЬЩІ (1920 – 1939)
Омелѐн ВІШКА
Університет ім.М.Коперника, м.Торунь, Польща

ПРАВОВИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ В ПОЛЬЩІ 1920–1939
Проблеми інтернованої армії. Перебуваннѐ інтернованих в таборах врегульовувала видана на
початку груднѐ 1920 р. інструкціѐ польського Міністерства військових справ. Українська військова влада
назначила длѐ таборів українських командирів. На території табору було збережено розподіл на
тактичні одиниці, інтерновані мали право проводити культурну, освітня, релігійну, спортивну й
видавничу діѐльність. Перепустки на вихід з табору видавав польський командир табору *1+.
Польська влада супроти Державного Центру УНР. Зараз післѐ приїзду до Польщі урѐд
Української Народної Республіки направив 24 листопада 1920 р. до Міністерства закордонних справ РП
меморандум, в ѐкому виклав бажані засади свого перебуваннѐ: мав існувати й виповнявати свої
функції. Польськоя владоя УНР була на території Польщі толерована, але не легалізована – польська
влада збираласѐ дотримати прелімінарного договору з Росіюя з жовтнѐ того ж року, V статтѐ ѐкого
заборонѐла підтримувати діѐльність, скеровану проти її сигнатаріїв. Адміністративний апарат УНР
трактувавсѐ ѐк приватні особи, а офіційні відносини – ѐк такі, що перебуваять у фазі ліквідації.
Вірогідним критеріюм відношеннѐ до УНР було небажаннѐ допустити її представника до мирних
переговорів у Ризі *2+.
Відношеннѐ польської влади до української емігрантської проблеми було несуцільне.
Міністерство фінансів було проти субсидіяваннѐ недавнього соязника – висловлявалось за
ліквідуваннѐ його державних структур. УНР симпатизували пілсудчики, віддавна пов’ѐзані з
петлярівським табором. Міністерство закордонних справ РП на загал ставало на захист справ УНР, але
вже від груднѐ 1920 р. висловилось за ліквідація офіційного тарнівського центру і заміну його
комітетом біженців *3+. У березні 1921 р., у зв’ѐзку з фіналізованим у Ризі трактатом з Росіюя і
совютськоя Україноя, справа стала невідкладноя. Совютська дипломатіѐ зараз післѐ підписаннѐ
договору почала вимагати від Польщі дотриманнѐ записів згаданої V статті. 16 квітнѐ протестаційну ноту
проти толеруваннѐ на території Польщі діѐльності установ УНР вислав Хрістіѐн Раковський – прем’юр і
водночас комісар закордонних справ УСРР. У відповіді польський віцеміністр закордонних справ ан
Домбський зазначив, що польський урѐд виповнить прийнѐті трактатом зобов’ѐзаннѐ, але вони будуть
обов’ѐзкові лише післѐ його ратифікації *4+.
Поки було знайдено ѐкусь розв’ѐзку, Українські емігрантські урѐдові структури почали працявати
під вивіскоя діячого від кінцѐ 1920 р. Центрального бяро біженців з України. Керівник ченстохівської
філії Антін Стрижевський у звіті про діѐльність писав, що «Міністерства працюють майже усі, але
негласно і неофіційно. Єдиною правною інституцією є Бюро біженців, під фірмою та прикриттям
котрого проводять свою працю міністерства та організації». Під час інспекції сеймової комісії РП в
листопаді 1921 р. в Тарнові, ѐка мала перевірити, чи українські урѐдові інституції були вже ліквідовані,
діячі ще там установи представлѐлисѐ ѐк філії Бяро біженців *5+.
Ратифікація ризького трактату було визначено на 30 квітнѐ того ж року, й залишковий час було
використано до вирішеннѐ справи. Проти цілковитого розірваннѐ зв’ѐзків з емігрантським
представництвом Української Народної Республіки був Відділ ІІ-ий Генерального штабу Міністерства
військових справ. Його шеф підполк. Іґнаци Матушевський доказував, що Польщі потрібний
петлярівський табір, і склав директиви, ѐкими польська сторона повинна щодо нього керуватисѐ. Це,
передусім, його збереженнѐ і уможливленнѐ працявати, зміцненнѐ впливів та угамовуваннѐ
можливого тертѐ всередині групи, а також полегшеннѐ підпільного контакту з Україноя *6+.
Точка баченнѐ Відділу ІІ-го була акцептована – в результаті було підготовлено пропозиції
детальних розв’ѐзок, тобто камуфляваннѐ урѐду УНР та його агенд під вивіскоя добродійних
організацій. Пропоновані длѐ вирішеннѐ справи заходи було викладено в березні 1921 р. в опрацяванні
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пн. «Pro Memoria». Передбачено ліквідувати Кабінет міністрів УНР, Раду Республіки, Дипломатичну
місія та Вищу військову раду шлѐхом перетвореннѐ їх на добродійні організації. Головний Отаман мав
виїхати до Франції або Румунії, звідки міг би повернутисѐ incognito до Польщі. У справі інтернованого
війська передбачено висиланнѐ їх партіѐми на Україну, залишаячи у Польщі кадри, «необхідні для
майбутньої, евентуальної української армії». У Польщі мала залишитисѐ також група ген. Я.
Тятянника длѐ підтримки повстань на Україні, ѐку пропонувалосѐ використати ѐк розвідувальний і
диверсійний орган. Лише Український червоний хрест та Сояз українських кооперативів мав
залишитисѐ без змін. Текст «Pro Memoria» став підставоя переговорів з українськоя стороноя *7+.
Черговий документ, ѐкий стосувавсѐ до справи, виготовлений у березні 1921 р. – «Memoriał w
sprawie unormowania stosunków polsko-ukraioskich w związku z ratyfikacją pokoju w Rydze» (Меморіал у
справі унормуваннѐ польсько-українських відносин у зв’ѐзку з ратифікаціюя миру у Ризі) вміщував
декларація: «Річ Посполита надалі стоїть на ґрунті надання фактичної допомоги УНР, але
зазначено також, що УНР в жадному разі не може і не повинна своїм існуванням і розвинутою нею
акцією вплинути на погіршення спертих на ризькому трактаті польсько-совєтських стосунків». В
документі передбачено теж, що з моменту обміну ратифікаційних актів «існування центральної влади
УНР на території Польщі та їх державна діяльність будуть якнайстисліше конспіровані. Длѐ того
Голова держави, Рада Республіки і Уряд УНР мають видати до дня 1 травня 1921 р. офіційні акти, які
стверджували б їх вихід з території Польщі». Вони мали виїхати за кордон, але фактично виїхати мав
лише один або двою міністрів. Всі акти УНР мали бути з того часу знаковані фіктивним місцем нового
осідку. Натомість длѐ «формальної легалізації організаційних форм життя українського суспільства
(уряд, Рада Республіки), перебуваючого на території Польщі та уможливлення легальних стосунків
між Урядом Річи Посполитої і Українським Центром, буде покликаний Український комітет зі
статусом, позбавленим ознак політичної діяльності» *підкр. мою. – О. В.] [8].
У названому документі зазначено, що осідком проектованого Українського комітету мав бути
Тарнів, і там також мала залишитисѐ Рада Республіки. Весь цей проект мав бути реалізований за умов,
що на чолі Української Народної Республіки залишитьсѐ Симон Петляра, було прийнѐто постанову про
субсидії длѐ урѐду УНР (передбачено редукуваннѐ чиновницького апарату до 20%). До 30 квітнѐ 1921 р.
гроші мала отримувати Українська дипломатична місіѐ, а післѐ цього терміну фінансуваннѐ мало
відбуватисѐ за посередництвом Українського Комітету *9+.
Пізньоя весноя або на початку літа 1921 р. постав ще один документ, котрий був роздрібним
проектом «ліквідації» емігрантських структур УНР. Збережено в ньому концепція фіктивного
переселеннѐ урѐдових установ, підтримано редукція урѐдового апарату та задержаннѐ в таборах лише
кадрів двох дивізій. Новиноя була пропозиціѐ розпорошеннѐ українських урѐдових інституцій по
території Польщі *10+. Українська влада акцептувала засаду конспіруваннѐ свого урѐду і його агенд –
зобов’ѐзалась до 1 травнѐ 1921 р. оприляднити «офіційні акти, які стверджували б їх вихід з
території Польщі», та здійснити редукція персоналу. Не погоджувались, однак, на розпорошеннѐ,
слушно зауважуячи, що це піднесе витрати операції та загрожую деконспіраціюя. Не було також
передбачуваних виїздів з Польщі і висилки інтернованого війська на Україну.
Підготовлений групоя політиків статут Українського Центрального Комітету було затверджено
польськоя владоя 9 серпнѐ 1921 р. Влітку того року полѐки вимагали, аби «якнайстисліше
підпорядкувати урядовий апарат існуючому Центральному Українському Комітетові, який є
легальною вивіскою *підкр. мою. – О. В.] організаційного життя української еміграції в Польщі» [11].
Український Центральний Комітет мав бути лише легальною вивіскою, фірмувати діѐльність урѐду
Української Народної Республіки, але з часом став субститутом цього урѐду.
Проти депортацій. Проблема правового статусу наддніпрѐнських українців постала зараз післѐ їх
прибуттѐ до Польщі. Урѐд УНР, а потім УЦК вимагали корисних длѐ себе рішень у цій справі. В Польщі,
однак, багато положень, в тому числі також стосовно українських емігрантів, треба було щойно
прийнѐти. Першим регулѐтором їх перебуваннѐ була некорисна постанова Міністерства внутрішніх
справ РП від 8 червнѐ 1921 р. Чужинці, ѐкі прибули до Польщі до 12 жовтнѐ 1920 р., тобто до підписаннѐ
польсько-совютських мирних прелімінаріїв, отримали червоні карти азиля. До ціюї привілейованої групи
азилѐнтів належали з-посеред українців лише нечисленні – урѐдовці, ѐкі залишилисѐ в Польщі післѐ
евакуації в липні 1920 р., члени урѐду та деѐкі високі службовці різних агенд УНР. Всі інші, ѐкі прибули
післѐ підписаннѐ роз’юму, але до 1 липнѐ 1921 р., отримали інші особисті документи – білі карти побуту.
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Такі карти отримували також військовики, звільнявані з таборів інтернуваннѐ. Цей документ дозволѐв
тимчасове перебуваннѐ за умов, що їх власники почнуть стараннѐ про рееміграція. В грудні 1922 р. МВС
визначило навіть емігрантам ціюї категорії термін залишеннѐ Польщі – 1 березнѐ 1923 р. Цей термін
потім відстрочувавсѐ, але ніколи не був анульований *12+.
Постанова МВС від 8 червнѐ 1921 р. окреслила також територія, де українським емігрантам,
прибулим до Польщі післѐ 12 жовтнѐ 1920 р., не можна було поселитись. На загал це була Східна
Галичина, Волинь і Поліссѐ, де польська влада не бажала зміцнявати український елемент на його
етнічних землѐх. Заборона стосуваласѐ в цілому тернопільського і станіславського воюводств, а крім того
охоплявала Вільнящину, повіти, стичні з кордонами каунаської Литви, совютських Росії та України,
повіти дрогобицький і львівський у львівському воюводстві, повіти ласький, лодзький і бжезінський в
лодзькому воюводстві та бендзінський повіт в кюлюцькому воюводстві. Заборона проживаннѐ
українських емігрантів стосуваласѐ також великих міст: Львова, Лодзі і Варшави разом з варшавським
повітом. На замешканнѐ на названих територіѐх потрібний був спеціальний дозвіл, причому заѐву на
виданнѐ такого документа належало складати до УЦК, ѐкий розпочинав стараннѐ у відповідному старостві.
Навіть на тимчасове перебуваннѐ на час до двох тижнів потрібна була перепустка староства *13+.
Український Центральний Комітет від початку свого існуваннѐ перебрав видаваннѐ біженцѐм
потрібних документів – посвідок тотожності. Початково посвідки мали різний зміст, в грудні 1921 р. УЦК
звернувсѐ до МВС про затвердженнѐ однорідного тексту посвідки. Повноваженнѐ до видаваннѐ
посвідок Міністерство внутрішніх справ підтвердило рескриптом від 28 січнѐ 1922 року. У тексті
посвідки було, м. ін., ствердженнѐ, що дана особа походить з окресленої місцевості, ю української
національності, а документ видаютьсѐ длѐ «отримання дозволу на право перебування в кордонах Річи
Посполитої Польської, або отримання документа [...] на виїзд з Польщі». Всілѐкі інші посвідки були з
того часу недійсні *14+. Під час реюстраційної акції у 1924 р. УЦК уповноважив до видаваннѐ посвідок
про тотожність емігранта з даної території також своїх головних довірених (уповноважених) та
довірених до справ реюстрації (затверджених МВС) та голів місцевих відділів. Цѐ практика утвердилась.
У 1929 р. УЦК намагавсѐ унормувати справу видаваннѐ емігрантам посвідок і повернути собі у тій сфері
монополія. З того часу посвідку можна було отримати лише за умов заповненнѐ заінтересованим
анкети Комітету, надісланнѐ копії документа, на підставі ѐкого проживаю в Польщі, посвідченого у
відділі, ґмінній управі або в комісаріаті поліції. Дані мусили бути раніше підтверджені двома свідками. В
середині тридцѐтих років адміністративна влада звернула увагу на те, що все-таки місцеві органи УЦК
видаять посвідки, зміст ѐких, на додаток, не збігаютьсѐ зі зразком, усталеним і затвердженим
рескриптом МВС від 28 січнѐ 1922 р. В таких обставинах у 1934 р. Головна управа УЦК видала обіжник, в
ѐкому категорично заборонила названим органам видавати посвідки тотожності. Видаваннѐ посвідок
іншого змісту ГУ УЦК резервувала длѐ себе – заѐви про виданнѐ такого документа можна було складати
за посередництвом відділу або прѐмо до централі *15+.
У початковому періоді перебуваннѐ на еміграції, зокрема у 1922 р., занотовано багато випадків
«репатріації», тобто депортації українських біженців, в тому навіть членів Центральної ради, до
совютської України. Особливо багато таких рішень приймали староства зі східних воюводств.
Відставлених під ескортом на територія совютської України розстрілявали здебільшого зразу на
кордоні. Такі факти схилѐли багатьох загрожених до пошуків азиля в інших країнах *16+.
Такі самовільні поступки старостів зустрілисѐ з рішучими протестами Українського Центрального
Комітету і Військової ліквідаційної комісії. У жовтні 1922 р. до польського Міністерства внутрішніх справ
направлено петиція, в ѐкій було зазначено, що чергові такі рішеннѐ можуть довести «до протестів,
скерованих до Ліги націй та всього цивілізованого світу». В грудні того ж року Дирекціѐ УЦК направила
у цій справі ще один лист – до шефа Генерального штабу Війська польського з проханнѐм про
інтервенція, аби припинити «репатріації», тобто видаленнѐ учасників змагань з більшовиками до
окупованої останніми України *17+. Ці рішучі заходи, також з боку деѐких польських середовищ, дали в
результаті стриманнѐ примусового виселеннѐ емігрантів, ѐкі прибули до Польщі післѐ 12 жовтнѐ 1920
року – в чергових роках вже не нотовано таких численних випадків ґвалтуваннѐ права азиля, хоча
депортації, або такі намаганнѐ, надалі траплѐлисѐ.
Карти азиля, реюстраціѐ. Справа правового статусу емігрантів була одніюя з важливіших на І з’їзді
у 1923 р. Всі постулати Український Центральний Комітет передав польській владі у виглѐді кількох
меморандумів. В одному з них – меморандумі від 16 листопада того ж року, направленому до
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Міністерства внутрішніх справ, було перечислено всі проблеми, вирішеннѐ ѐких вважалосѐ необхідним
длѐ розв’ѐзаннѐ правової ситуації української еміграції. 16 січнѐ 1924 р. об’юмний лист у цій справі
отримав маршалок Сейму РП. Крім того, відповідні заѐви про підтримку направлено до прихильних
українським емігрантам кіл польського суспільства. Ці заходи дали результати – 28 січнѐ 1924 р.
представники УЦК були поінформовані про рішеннѐ, ѐкі нормуять правову ситуація емігрантів. Було
прийнѐто такі регулѐції:
всі українські політичні емігранти, незалежно від того, чи прибули до Польщі перед, чи по
12 жовтнѐ 1920 р., отримуять карту азиля, дійсну один рік;
цей документ даю право свобідного пересуваннѐ по території Польщі, за винатком східних
воюводств, на умовах, обов’ѐзкових длѐ всіх жителів Польщі (обов’ѐзок виписатисѐ й
прописатисѐ);
дозвіл на виїзд до східних воюводств буде видаватисѐ лише в індивідуальному порѐдку;
у сумнівних випадках приналежність до української політичної еміграції буде
установлявана на підставі посвідок УЦК;
особи, ѐкі не ю політичними емігрантами і до того не маять окресленого громадѐнства,
проживаять в Польщі тимчасово на підставі карти перебуваннѐ. Правова ситуаціѐ останніх
не була, однак, окреслена *18+.
Дозвіл на тимчасове перебуваннѐ у східних воюводствах (львівському, тернопільському,
поліському, волинському, новогрудському та території Представництва урѐду у Вільнясі) вимагав згоди
відповідного староства. Мотивовані заѐви на дозвіл на постійне перебуваннѐ належало за
посередництвом старостів направлѐти до воюводів *19+. Український Центральний Комітет передав
інформація про ті засади до своїх осередків, а до того поѐснив, ѐкі документи будуть визнаватисѐ при
видачі карт азиля та визначив осіб (голови відділів, уповноважені і головні уповноважені), котрі могли
видавати посвідки, що стверджували приналежність до політичної еміграції.
Формально, отже, розподіл української еміграції на азилѐнтів та «побутових» вдалосѐ ліквідувати
– карти перебуваннѐ замінено на карти азиля, ѐкщо дана особа доказала, що ю політичним емігрантом.
Але усталеннѐ, хто ю, а хто не ю політичним емігрантом, не було легкоя справоя – значна кількість осіб,
зокрема звільнених з таборів і розпорошених вже по Польщі, не мала відповідних, або й взагалі власних
документів *20+.
Хоча азилѐнти користувалисѐ також іншими пільгами, наприклад, не підлѐгали військовій службі,
але не всі емігранти почали стараннѐ про карту азиля. Довгий ще час деѐкі послуговувалисѐ картами
перебуваннѐ, посвідками тотожності, або навіть виданими в таборах відпустками. Причиноя цього була
недоінформованість та занедбаннѐ з боку самих емігрантів, але також відсутність чітких розпорѐджень і
загальна довільність їх інтерпретації в староствах – це повітова адміністраціѐ, а не МВС приймала
постанови про уділеннѐ політичного азиля або видаленнѐ з Польщі. Надалі зафіксовано немало
випадків депортації емігрантів до совютської України *21+.
У квітні 1924 р. внаслідок інтервенції Комітету МВС розіслало до місцевих органів влади
постанову, котра прецизувала, ѐкі документи уповноважуять інтернованих до здобуттѐ карти азиля –
були це документи звільненнѐ з табору, відпустки, посвідки польських військових підрозділів праці. Ті,
ѐкі самовільно покинули табори, мусили приїхати по відповідну посвідку до табору в Каліші.
Затѐгувалась натомість справа з виконавчими розпорѐдженнѐми стосовно цивільних емігрантів.
Внаслідок наполегливих заходів УЦК на території Польщі визнавалисѐ деѐкий час паспорти, видані
урѐдами УНР до 28 квітнѐ 1921 р., тобто до часу ратифікації ризького трактату *22+.
Також інший «внутріеміграційний» постулат І з’їзду українських вихідців був незабаром піднѐтий
польськоя владоя – 30 квітнѐ 1924 р. МВС видало обіжник № 6, в ѐкому зобов’ѐзувало всіх чужоземців,
ѐкі не мали формально окресленої державної приналежності, до реюструваннѐ в старостві у днѐх від 16
липнѐ до 16 серпнѐ того ж року. Належало заповнити відповідний формулѐр, залучити 3 фотографії та
внести високу оплату – 12 зл. длѐ осіб, ѐкі мали карту азиля, та 24 зл. длѐ тих, ѐкі такої карти не мали –
за виданнѐ нових документів. Керівництву УЦК вдалосѐ умовити більшість власників карт побуту
(перебуваннѐ) помінѐти їх на карти азиля. Реюстраціѐ і наданнѐ карт азиля давала право на вільне
пересуваннѐ по території края (за винѐтком окреслених вище воюводств), а невиконаннѐ цього
загрожувало видаленнѐм за кордон Польщі *23+.
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Згаданий обіжник надавав УЦК та його представникам право на співпраця з місцевими органами
влади в проведенні реюстрації. Комітет визначив длѐ того своїх, затверджених Міністерством внутрішніх
справ, головних уповноважених у воюводствах, а у 18 більших скупченнѐх української еміграції –
уповноважених при староствах. Всіма справами реюстрації з боку УЦК керував заступник голови
організації – Микола Ковальський. Комітет видав три обіжники (№ 11-13), в ѐких виѐснено права і
обов’ѐзки емігрантів. Інтервенявав теж, коли влада ігнорувала уповноважених. Завдѐки його стараннѐм
емігрантів без засобів на утриманнѐ (зокрема безробітних) було звільнено від оплати, іншим
уможливлено внесеннѐ оплати на виплат. Управи відділів видали сотні посвідок тотожності та
посвідчень, що підтверджували право азиля всім, хто не мав власних документів. Оскільки не всі
встигли зареюструватисѐ у визначеному терміні, стараннѐм УЦК його відстрочено до 1 вереснѐ 1924 р.
Післѐ закінченнѐ терміну реюстраціѐ була можлива лише за умови виправданнѐ причини зволіканнѐ *24+.
Правова ситуаціѐ емігрантів не переставала бути проблемоя, ѐка займала увагу Українського
Центрального Комітету – чинилисѐ стараннѐ про поліпшеннѐ її, землѐкам поѐснявавсѐ зміст правових
актів, ѐкі торкалисѐ ціюї проблеми. Так було післѐ виданнѐ розпорѐдженнѐ президента Річи Посполитої
про чужоземців від 13 серпнѐ 1926 р. На загал цей декрет обмежував права чужоземців, ѐкі проживали
в Польщі, трактував усіх ѐк тих, що маять окреслену державну приналежність та користаятьсѐ з т.зв.
правами взаюмности. Встановив, що чужоземці можуть перебувати в Польщі лише за дозволом
воюводської влади, окреслявав випадки, коли влада могла відмовити у виданні такого дозволу.
Окреслявав також умови, порушеннѐ ѐких викликало виселеннѐ з края. Декрет передбачав, крім того,
що Рада міністрів в порѐдку окремого розпорѐдженнѐ може впровадити обмеженнѐ тимчасового або
постійного перебуваннѐ на окресленій території та обмеженнѐ свободи пересуваннѐ. До того ж,
розпорѐдженнѐ президента накладало на чужоземців обов’ѐзок реюстрації та отриманнѐ паспортів. Длѐ
чужоземців, ѐкі в часі, коли розпорѐдженнѐ набрало чинності, перебували в Польщі, міністр внутрішніх
справ мав видати в окремому порѐдку спеціальні правила стосовно видачі паспортів, виконаннѐ
обов’ѐзку реюстрації і здобуттѐ дозволу на тимчасове перебуваннѐ. Крім того, мав окреслити форму та
зміст паспортів і дозволів. Декрет мав набрати чинності 1 січнѐ 1927 р., і від того часу втрачали чинність
попередні регулѐції, м. ін., всѐку правову вартість втратили карти побуту *25+.
У листопаді 1926 р. в Міністерстві внутрішніх справ відбулась конференціѐ, на ѐкій запевнено, що
в частині стосовно права постійного перебуваннѐ в Польщі (обов’ѐзку посіданнѐ дозволу на побут)
декрет не торкаютьсѐ українських політичних емігрантів, ѐким гарантували це карти азиля. акщо
йдетьсѐ про паспорти, то, за МВС, у випадку української еміграції це могли бути тимчасові паспорти,
видані повітовоя владоя загальної адміністрації. Члени УЦК старалисѐ вплинути на можливо корисні
длѐ української еміграції виконавчі постанови – представили на цій зустрічі низку постулатів. Серед них
були, м. ін., пропозиції, аби [26]:
скасувати обмеженнѐ територіальні і свободи пересуваннѐ;
замість багатьох документів, зокрема карт азиля і нансеновських паспортів, впровадити нові
документи з анотаціюя про право азиля і щодо української національності та державності УНР;
не трактувати українських політичних емігрантів ѐк чужоземців, ѐкі користаятьсѐ в Польщі
правом взаюмності, але чужоземців, що маять право азиля й повинні користуватисѐ
правами, належними польським громадѐнам *27+;
звільнити від оплат за нові документи тих, ѐкі внесли оплати під час реюстрації у 1924 р., та
спростити порѐдок їх видаваннѐ;
повідомлѐти УЦК про початок процедури виселеннѐ та виклячити можливість депортації до
Совютського Соязу;
емігрантам, ѐкі виїжджаять на підставі нансенівського паспору за кордон на роботу або
навчаннѐ, полегшити стараннѐ про поверненнѐ.
Згадане розпорѐдженнѐ МВС не вийшло вчасно, і деѐкі воюводства розпочали у 1927 р.
реюстрація не лише новоприбулих, але й всіх чужоземців, визначаячи їм тримісѐчний термін на
усталеннѐ державної приналежності та внесеннѐ заѐв про дозвіл на постійне перебуваннѐ в Польщі.
Зокрема, інтенсивну акція розгорнуто в білостоцькому воюводстві, де від українських емігрантів
вимагалосѐ посвідки державної приналежності або посвідченнѐ совютського консульства у Варшаві про
відмову признаннѐ їм громадѐнства СССР. На проханнѐ УЦК інтервенявало МВС, і повторна реюстраціѐ
була затримана *28+.
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З приводу відсутності відповідних однорідних виконавчих положень, необхідних у справі
документів, в другій половині двадцѐтих років надалі панувала певна довільність, залежна від місцевої
влади. Подібно було з забороноя постійного перебуваннѐ і вільного пересуваннѐ у східних воюводствах,
введеноя МВС у 1921 р. – хоча не була формально відкликана, то від 1924 р. втратила своя гостроту, а
президентське розпорѐдженнѐ позбавило її від 1 січнѐ 1927 р., принаймні формально, обов’ѐзкової
чинності. Навесні того ж року Комітетові вдалосѐ здобути дозвіл на вільне пересуваннѐ і поселеннѐ
українських воюнних інвалідів також на території східних воюводств – на його заѐву МВС рекомендував у
цій справі воюводам, а вони старостам і президентам міст, аби не «чинити їм *українським інвалідам. –
О. В.] спеціальних перешкод у свобідному пересуванні та замешнанні на всій території РП *підкр.
мноя. – О. В.], якщо у кожному окремому випадку державні причини не ставатимуть цьому на
перешкоді». В деѐких воюводствах, напр. поліському, при видаванні нових карт азиля припинилосѐ
вписуваннѐ анотації про заборону свобідного пересуваннѐ, а в старих її викреслено. Щойно
розпорѐдженнѐ Ради міністрів від 18 листопада 1927 р. про перебуваннѐ чужоземців у Польщі, ѐкого
можливе прийнѐттѐ передбачав президентський декрет з 1926 р., привернуло на два роки (5. XII. 1927–
5. XII. 1929) заборону вільного пересуваннѐ та перебуваннѐ емігрантів в семи східних воюводствах:
львівському, тернопільському, станіславському, волинському, поліському, новогрудському і
вільняському та в авґустоваському, гродненському, сейненському і сувальському повітах білостоцького
воюводства. Дозволи видавалисѐ воювідськоя владоя, а від жовтнѐ 1928 р. МВС передало ці справи
старостам. Особи, ѐкі отримали відповідний дозвіл до 5 груднѐ 1927 р., нового не потребували, хіба що
минув термін їх чинності. Дозволи могли бути анульовані, ѐкщо влада вирішила, що перебуваннѐ
чужоземцѐ на даній території загрожую інтересам держави *29+.
акщо МВС протѐгом декількох років не вирішило форми тимчасового паспорта, передбаченого у
президентському декреті з 1926 р., а крім того, практично не розрізнѐлосѐ чужоземців з окресленоя
державноя приналежністя від політичних емігрантів, зачисляваних, ѐк українці, до групи
бездержавників, що користалисѐ правом азиля, на його підставі в деѐких районах края українським
емігрантам замість постійних паспортів почали видавати тимчасові посвідки. В цій ситуації Міністерство
внутрішніх справ, лише з практичних міркувань, листом від 18 листопада 1928 р. рекомендувало, аби
т.зв. нансеновські паспорти «видавалися російським емігрантам не лише у випадку виїзду, але
також на час проживання», попри те, що в розумінні президентського декрету ці документи
тимчасовими паспортами вважатисѐ не могли. Українські емігранти, а також грузинські і литовські, не
хотіли їх приймати з уваги на те, що не змінено їх змісту – там надалі було надруковане російське
походженнѐ. Істотні регулѐції у цій царині поѐвилисѐ лише наприкінці 1928 та у 1929 році *30+.
Несприѐтливі длѐ українських емігрантів розв’ѐзки ввів Високий комісар Ліги Націй у справах
вихідців росіѐн Фрідйоф Нансен (Fridtjöf Nansen). Цей відомий совютофіл на початку своюї діѐльності
впровадив штучний розподіл вихідців зі Сходу на вірменських та російських, без вирізненнѐ інших
національностей, про що засвідчувала вже сама назва його установи. 5 липнѐ 1922 р. на скликаній Ф.
Нансеном конференції було прийнѐто постанову про введеннѐ свідоцтв тотожності, відомих потім ѐк
нансеновські паспорти, в ѐких вже був вміщений напис: російського походження (d’origine russe). Ці
свідоцтва видавалисѐ також, м. ін., українцѐм, що викликало їх численні протести – вони вимагали, аби
до паспортів вписувати дійсну національність та державну приналежність (громадѐнство) Української
Народної Республіки. Нансеновські паспорти мали заступити карти азиля та інші тимчасові документи в
країнах проживаннѐ вихідців, але вони не були повсядно впроваджені. В Польщі їх видавали від 1
липнѐ 1925 р., головним чином емігрантам, ѐкі виїжджали за кордон; видавалисѐ на 6 місѐців і не
гарантували права на поверненнѐ. Емігранти, ѐкі на їх підставі виїхали, напр. до Франції, могли
вернутисѐ до Польщі лише нелегально *31+. У листопаді 1928 р., про що вже згадувалосѐ, МВС
рекомендувало, аби нансеновські паспорти видавалисѐ емігрантам з колишньої Росії не лише у випадку
виїзду, але й на час проживаннѐ в Польщі.
Клопіт мали українські емігранти, ѐкі на підставі нансенівського паспорта прибували до Франції –
французька влада вписувала їм у видаваних документах «російське походженнѐ». Лише наполегливі
стараннѐ та випадок, ѐкий ставсѐ в Гаврі, коли весь транспорт українських робітників відмовивсѐ
прийнѐти паспорти з таким записом, а в противному випадку вимагав відісланнѐ до Польщі, довели до
того, що французька влада перестала брати «нансенівські» записи до уваги. УЦК зі свого боку почав, за
відома Комісаріату урѐду у Варшаві, вставлѐти на паспортах українських емігрантів своя «візу», ѐка
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підтверджувала національність і державну приналежність; ці візи були акцептовані. Однак лише
стараннѐ Української головної емігрантської ради спричинилисѐ до того, що на початку тридцѐтих років
рішеннѐ про те, ѐку національність вписувати до нансенівських паспортів українцѐм, залишено владі
края їх проживаннѐ *32+.
Одну з правових проблем еміграції викликала справа випускників Української господарчої
академії в Подюбрадах та середніх шкіл. Більшість з них виїхала з Польщі у ранніх двадцѐтих роках на
студії у Чехословаччині, причому вважали виїзд ѐк тимчасовий. Тим часом документи, здебільшого
нансенівські паспорти без відповідної анотації, не уповажнявали їх до поверненнѐ. Навесні 1927 р. УЦК
звернувсѐ у цій справі до МВС, ѐке у своя чергу від імені Комітету направило 14 червнѐ того ж року
листа до Міністерства закордонних справ з проханнѐм про негайне й позитивне вирішеннѐ *33+.
Український Центральний Комітет пильнував пошануваннѐ права емігрантів на незалученнѐ їх до
військової служби, чинив стараннѐ про вписуваннѐ до нансенівських паспортів українського
походженнѐ і права азиля. У справах емігрантів члени УЦК відвідували також воювідські установи, а
навіть староства, де добивалисѐ позитивного вирішеннѐ їх справ. На практиці-бо правовий статус
українських емігрантів надалі залежав в багатьох випадках від рішеннѐ повітових старостів *34+.
Проти нансенівських паспортів. В оприлядненому у серпні 1926 р. президентом Речі Посполитої
розпорѐдженні щодо чужоземців вирішено, що длѐ тих іноземців, ѐкі до часу набраннѐ чинності нових
положень, тобто найпізніше від 31 груднѐ 1926 р., знаходились в Польщі, міністр внутрішніх справ
шлѐхом окремого розпорѐдженнѐ окреслить спосіб виповненнѐ обов’ѐзку реюстрації та забезпеченнѐ
паспортами і здобуттѐ дозволу на тимчасовий побут, а також окреслить форму і зміст цих паспортів і
дозволів. Такі положеннѐ вийшли щойно післѐ більш ніж двох років – 15 груднѐ 1928 р. МВС
оприляднило розпорѐдженнѐ про рух чужоземців *35+.
Серед інших записів знайшласѐ в ньому вимога обов’ѐзкової реюстрації іноземців, уповноважених
на поселеннѐ, тимчасове перебуваннѐ до відкликаннѐ і тимчасовий побут, ѐкий продовжуютьсѐ понад
три місѐці. Термін закінченнѐ реюстрації визначено на 30 червнѐ 1929 р., а обов’ѐзувала вона всіх
іноземців, ѐкі до того часу матимуть 16 років. Вона полѐгала у заповненні об’юмної реюстраційної
декларації, ѐка містила персональні дані та інформація про сімейний стан, державну приналежність,
майно, професія, засоби утриманнѐ і місце перебуваннѐ, нарешті, свідченнѐ про караність. Політичні
біженці мали вказати владу, ѐка надала їм право азиля, та номер відповідного рішеннѐ. Разом з двома
світлинами деклараціѐ мала попасти до староства, і післѐ пред’ѐвленнѐ дійсного персонального
документа і евентуально посвідки про право на поселеннѐ підписана в присутності урѐдовцѐ. Він у
прикінцевій частині аркуша декларації здійснявав опис даної особи і поруч прикріплявав світлину.
Реюстраціѐ була безоплатна, ѐкщо іноземець мав врегульований побут в Польщі. За інші адміністративні
послуги, напр. виписаннѐ посвідки, ѐку отримували всі, стѐгалисѐ грошові оплати *36+. В багатьох
частинах края реюстраціѐ проводиласѐ також післѐ 30 червнѐ 1929 р. – був це т.зв. доповняячий перепис.
Окрім реюстрації, розпорѐдженнѐ міністра внутрішніх справ від 15 груднѐ 1928 р. (і його
повтореннѐ від 8 листопада 1929 р.) торкалосѐ заміни тимчасового побуту на постійний (т.зв.
поселеннѐ), ѐкий допускавсѐ лише у винѐткових випадках, напр., ѐкщо це було корисне длѐ РП або
ѐкщо обставини, ѐкі виправдовували поселеннѐ, не були відомі перед в’їздом до Польщі. Заѐви за
посередництвом повітової адміністрації належало направлѐти до МВС. В розпорѐдженні врегульовувалисѐ
теж засади видаваннѐ побутових, доповняячих, поселенських та інших віз, а також плати за них *37+.
Ані форма, ані зміст нових паспортів длѐ іноземців не були в розпорѐдженнѐх МВС від 15 груднѐ
1928 р. і 8 листопада 1929 р. окреслені. Справа торкаласѐ іноземців з неусталеноя державноя
приналежністя, головно українських політичних емігрантів, ѐкі не погоджувалисѐ приймати свідоцтва
тотожності, звані нансенівськими паспортами. Попри це 16 листопада 1929 р. МВС випустило обіжник, в
ѐкому розпорѐдилосѐ, «аби т.зв. нансенівські паспорти, видавані зараз іноземцям цієї категорії у
випадку їх виїзду з Річи Посполитої, видавалися їм відтак без огляду на те, чи виникає потреба виїзду,
чи теж такої потреби немає *підкр. мноя. – О. В.]». Під час видаваннѐ паспортів мали забиратисѐ інші
документи – карти азиля, карти побуту. Поступкоя щодо українських емігрантів був обов’ѐзок вписуваннѐ
у їх паспортах приписки про право азиля, ѐкщо дана особа мала відповідну карту, передбачено також
можливість штампуваннѐ в цих паспортах зворотної візи у випадку виїзду, чого досі не було. Іншим
важливим рішеннѐм була постанова, що «строк важливості нансенівських паспортів не повинен
перевищувати 2 років». Таким чином було окреслено також час, на ѐкий пролонгувавсѐ побут
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українським емігрантам – власникам інших документів, в тому числі карт азиля. ак мало виѐвитисѐ, навіть
цей короткий термін був не раз скорочуваний до одного року, або навіть до одного місѐцѐ *38+.
У таких обставинах УЦК висунув пропозиція, аби паспорти длѐ українських емігрантів мали
готовий надрук про їх національне походженнѐ. МВС вважало однак, що не може змінити усталеного у
1922 р. змісту нансенівських паспортів. Обіцѐло зате прискорити опрацяваннѐ зразка крайового
персонального паспорта для іноземців і погодилось, аби до того часу нансенівські паспорти
видавалисѐ лише тим українським емігрантіам, ѐкі виїжджаять за кордон. Ці узгідненнѐ були вміщені у
виданому 26 травнѐ 1930 р. обіжнику в справі нансенівських паспортів. Міністерство, всупереч фактам,
звинуватило в цьому місцеву владу, ѐка, за його словами, зле зрозуміла записи обіжника від 16
листопада 1929 р. – що ніби «він містить наказ забезпечення усіх іноземців о неусталеній державній
приналежности в тзв. нансенівські паспорти і ця влада викликає таких іноземців та наказує їм
виміну їхніх документів на нансенівські паспорти». У зв’ѐзку з цим «Міністерство наказує негайно
занехаяти такого поступовання, бо завданням згаданого обіжника мало бути уможливлення
забезпечення у відповідні документи цих іноземців, які самі про це просять *підкр. мноя. – О. В.] або
таких, які (хоча перебувають у державі за відома і згодою влади) з яких-небудь причин не посідають
взагалі персонального паспорта. Натомість нансенівський паспорт не може вважатися за
тимчасовий персональний паспорт [...] не має, отже, підстави до примусового видавання їх
іноземцям о неусталеній державній приналежности (які не виїжджають з краю)». На цій підставі в
липні 1930 р. УЦК інформував своїх членів, що обіжник МВС від 16 листопада не зобов’ѐзую їх до
прийнѐттѐ нансенівських паспортів, а у разі виїзду за кордон повинні наполѐгати, аби їм вписували
українську національність і державну приналежність УНР. акщо нових паспортів не підготовлено, а
термін важливості посвідок, ѐкі мали українські емігранти, минав у січні 1931 р., Комітет почав стараннѐ
про їх пролонгуваннѐ та прискореннѐ праці над новими документами *39+.
Справа нових паспортів просуваласѐ, однак, повільно. Обов’ѐзували у цій царині положеннѐ,
розпорошені в декількох обіжниках і розпорѐдженнѐх МВС, в тому числі згадане від 16 листопада 1929
р. і про нансенівські паспорти длѐ іноземців від 26 травнѐ 1930 р. Лише у 1931 р. в міністерстві постав
проект нового акту, опрацьованого на основі розпорѐджень президента РП від 13 серпнѐ 1926 р. про
чужоземців та від 23 груднѐ 1927 р. про кордони держави. Український Центральний Комітет, в рамках
зголошеннѐ зауважень до проекту, черговий раз представив в МВС свої очікуваннѐ у цих справах.
Підкреслив, що політичні емігранти з України надалі посідаять посвідченнѐ різного взірцѐ і форми –
карти азиля, карти постійного і тимчасового побуту, свідоцтва тотожності (паспорти Нансена),
реюстраційні карти, що створяю клопітку ситуація ѐк длѐ еміграції, так і длѐ адміністрації. Повторив, аби
у нових паспортах політичним емігрантам з України вписувати українську національність – досі
староства не завжди враховували декларація емігранта, вписуячи російську національність або запис
про неокреслену державну приналежність – та зазначувано, що вони користуятьсѐ в Польщі з
признаного їм права азиля. Два інші записи мали торкатисѐ терміну побуту – замість тимчасового
(окресленого) повинен бути термін до відкликаннѐ та приписка, що ціль побуту заробітна. Відсутність
такої примітки або ствердженнѐ, що ціль побуту в Польщі нетрудова, позбавлѐла емігрантів основного
джерела утриманнѐ, ѐким була наймана працѐ *40+.
У квітні 1931 р. міністр внутрішніх справ наказав зібрати розпорошені досі розпорѐдженнѐ щодо
персональних документів длѐ іноземців. Відповідне розпорѐдженнѐ МВС у цій справі вийшло 14 квітнѐ
1932 р. У справі паспортів, ѐкі видавала польська влада політичним емігрантам, котрі користувалисѐ
правом азиля, прийнѐто дві розв’ѐзки, а саме: збережено відоме уже свідоцтво тотожності (ST –
świadectwo tożsamości, повсядно зване нансенівським паспортом) та паспорт тотожності іноземцѐ (DT –
dowód tożsamości cudzoziemca). Обидва документи вважалисѐ тимчасовими – мали з часом зникати
разом зі зменшуваннѐм кількості емігрантів ціюї категорії. Передбачено термін дійсності не довший, ніж
три роки, обидва уповноважували до перетинаннѐ кордону в обидві сторони. Свідоцтво тотожності – за
незміненим взірцем з 1922 р. (тобто надруком, що дана особа ю російського походженнѐ) –
прислуговували «виключно російським емігрантам без огляду на національність, які емігрували з Росії
у добу перевороту, як теж їх дітям, якщо не набули іншого громадянства». На паспорти тотожності
іноземцѐ мали, м. ін., право «російські емігранти без огляду на свою національність, якщо не хотіли
користуватися т.зв. нансенівськими паспортами». Показалосѐ, що паспорти тотожності длѐ
іноземців-бездержавників (тобто азилѐнтів, ѐк українські політичні емігранти) маять бути термінові і не
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передбачено в них запису, що власник перебуваю в Польщі від 1920 р. і користаютьсѐ правом азиля.
Головна управа УЦК в черговому листі до МВС від 8 серпнѐ 1932 р. доказувала, що тимчасове право
побуту зроджую цілком довільну інтерпретація – повітова влада вписувала терміни від двох років до
одного місѐцѐ. Запис про перебуваннѐ в Польщі щонайменше від 1 січнѐ 1921 р. був остільки істотний,
що розпорѐдженнѐ Ради міністрів від 20 лятого 1931 р. про охорону ринку праці позволѐло прийнѐти
на праця іноземцѐ без дозволу воюводської влади *41+.
Розпорѐдженнѐ МВС о персональних паспортах іноземців від 1932 р. породжувало застереженнѐ
не лише української еміграції. Також з боку староств, ѐкі були властивоя владоя до їх видаваннѐ,
наплинуло багато питань. Тому МВС випустило дві інструкції, ѐкі нормували порѐдок дій у цій царині.
Перша вийшла у 1934 р., чергова 10 вереснѐ 1935 р. В цій останній, окрім докладних поѐснень щодо
способу заповненнѐ, контроляваннѐ, затримуваннѐ та відбираннѐ паспортів, дещо по-іншому
окреслено особи, ѐким прислуговували свідоцтва тотожності: «можуть видаватися лише особам
*підкр. мноя. – О. В.], перебуваючим на території Р.П., які почувають себе *підкр. мноя. – О. В.],
згідно з текстом С.Т. (d`origine russe), приналежними до російської національності, які найпізніше у
день 5 липня 1922 р. *дата постанови про впровадженнѐ свідоцтв – О. В.+ опинилися за кордонами
СССР». Всім іноземцѐм, ѐкі відповідали названим умовам, але відказувалисѐ прийнѐти свідоцтво, мали
видаватисѐ тимчасові паспорти. Національність в останніх документах мала вписуватисѐ згідно
декларації іноземцѐ, громадѐнство – згідно його державної приналежності, а длѐ бездержавників –
«невизначене» з інформаціюя про громадѐнство, ѐке мав останнім. В обох документах мало бути
занотоване набуте право азиля та згадка про те, що пред’ѐвник перебуваю в Польщі щонайменше від 1
січнѐ 1921 р. і може прийнѐтисѐ на роботу без дозволу воюводської влади. Збережено усталений раніше
строк важливості нансенівських паспортів – приймали в основному строк трьох років. Перед
закінченнѐм цього терміну належало даний паспорт продовжити. У випадку тимчасових паспортів цей
запис був менш точний – треба було вчинити це «у такий спосіб, аби кожне продовження не
перевищувало трьох років». На практиці влада дотримувала усталеннѐ від 1929 р. і пролонгувала побут
максимально на два роки. В інструкції пригадувалосѐ також про необхідність окресленнѐ в паспорті
території РП, на ѐкій перебуваннѐ іноземців без дозволу було заборонене *42+. Таким чином, післѐ
кільканадцѐти років старань постулати українських емігрантів, окрім необхідності продовжуваннѐ
документів що два роки (хоча домагалисѐ безтермінових) та згаданих територіальних обмежень і
обмеженнѐ свободи руху, були здійснені.
Через те що у 1931 р. закінчувавсѐ дворічний дозвіл на побут української політичної еміграції,
виданий у 1929 р., УЦК чинив стараннѐ про пролонгація, і незабаром таке продовженнѐ отримав на
чергові два роки. З того часу дворічний строк т.зв. доповняячої візи був максимальним терміном, на
ѐкий можна було продовжити право побуту *43+. Хоча у більшості староств застосовано це правило, але
не бракувало коротших термінів. Було це причиноя інтервенції Українського Центрального Комітету в
МВС у вересні 1931 р. Окрім цього, названо багато інших порушень, ѐк відсутність у нансенівських
паспортах запису про право азиля, неврахуваннѐ заѐви про вписаннѐ української національності попри
розпорѐдженнѐ МВС у цій справі. Спосіб продовжуваннѐ права побуту був надалі залежний від
інтерпретації положень місцевоя владоя *44+.
Тѐжка длѐ української політичної еміграції ситуаціѐ виникла післѐ введеннѐ в життѐ
розпорѐдженнѐ президента РП про охорону ринку праці, виданого ще 4 червнѐ 1927 р. Відповідне
виконавче розпорѐдженнѐ Ради міністрів, підготовлене Міністерством праці і суспільної опіки за згодоя
МВС, було прийнѐто 20 лятого 1931 р. у зв’ѐзку з наростаячоя кризоя і безробіттѐм. Положеннѐ
розпорѐдженнѐ були дійсними «на всій території Річи Посполитої у підприємствах: промислових,
гірничих, металургійних, торговельних, банкових, комунікаційних, транспортних та в сільському
господарстві і лісництві». Від того часу працедавець міг прийнѐти на роботу «працівника, який не є
громадянином Польської держави, лише після здобуття на це дозволу властивої влади». Цей дозвіл
не був потрібний длѐ іноземців, ѐкі вже працявали, треба було лише повідомити про це воюводу.
Списуваннѐ чужоземних працівників викликало серед них паніку. Майже зараз занотовано численні
випадки некорисної длѐ українських емігрантів інтерпретації положень, звільненнѐ в першу чергу з
праці, поѐвивсѐ протекціонізм – у випадку необхідності звільнявано радше «чужих», ніж «своїх». УЦК 7
травнѐ 1931 р. направив у цій справі у Міністерство праці і суспільної опіки відповідний меморіал, у
ѐкому постулявав виданнѐ доповняячого розпорѐдженнѐ, ѐке увільнявало б роботодавців від
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обтѐжливого обов’ѐзку повідомленнѐ влади про працевлаштуваннѐ або припиненнѐ працевлаштуваннѐ
українських політичних емігрантів *45].
У відповіді МПіСО запевнило, що збираютьсѐ видати відповідні розпорѐдженнѐ, «завданнѐм ѐких
буде ѐк найбільш прихильне трактуваннѐ справи заробітчанства названих політичних емігрантів,
зокрема стримане, головно відносно найбільш опорних працедавців, стосуваннѐ каральних санкцій за
неповідомленнѐ о затрудненні працівників названих у п. 3 ст. 8 декрету» [46].
У січні 1937 р. розпорѐдженнѐ президента РП від 1927 р. про охорону ринку праці було змінено у
цій частині, ѐка торкаласѐ дати 1 січнѐ 1921 р. – відтоді без дозволу воюводської влади можна було дати
праця політичним емігрантам, прибулим до Польщі перед днем 1 січнѐ 1922 р. Зацікавлені мусили
довести свою прибуттѐ на територія Польщі протѐгом 1921 року, а повітова адміністраціѐ мала
обов’ѐзок видачі спеціальних посвідок в цій справі. У червні 1937 р. МПіСО в порозумінні з МВС
випустило обіжник, в ѐкому розпорѐдилосѐ, що іноземним працівникам неокресленої державної
приналежності належить видавати згадані посвідки на трирічний строк. Ці корисні длѐ азилѐнтів
постанови ввели трохи безладдѐ – на свідоцтвах і тимчасових паспортах надалі штампуваласѐ дата 1
січнѐ 1921 р. і строк дійсності на два роки *47+.
Впроваджена МВС у червні 1921 р. заборона поселеннѐ українських політичних емігрантів у східних
воюводствах і інших окреслених місцѐх, ѐка від 1924 р. була дещо пом’ѐкшена, а від 1 січнѐ 1927 р.
перестала формально діѐти, була (пригадаймо) розпорѐдженнѐм Ради міністрів від 18 листопада 1927 р.
знов введена в життѐ. Без попереднього дозволу відповідної воюводської, а від жовтнѐ 1928 р. повітової
влади загальної адміністрації, заборонений був побут на території воюводств: вільняського,
новоґрудського, поліського, волинського, львівського, тернопільського, станіславського та авґустовського,
гродненського, сейненського і сувальського повітів білостоцького воюводства. Розпорѐдженнѐ МВС про
рух іноземців від 8 листопада 1929 р. не впровадило змін – взагалі зміна тимчасового побуту на
поселеннѐ, згідно цього розпорѐдженнѐ, про що згадувалосѐ, допускаласѐ лише у винѐткових обставинах.
Українські емігранти мали, отже, мізерні шанси здобуттѐ такого дозволу. Відповідну заѐву належало
складати за посередництвом повітової влади загальної адміністрації до воюводської влади, або в
окреслених випадках до МВС, що було врегульоване в обіжнику від 2 жовтнѐ 1930 р. У 1933 р. чинність
заборони продовжено до 1 січнѐ 1936 року *48+.
Від часу «відновленнѐ» заборони побуту у східних воюводствах шлѐх до здобуттѐ відповідного
дозволу був незвичайно тѐжкий. З заѐвоя до МВС виступав УЦК, гарантуячи лоѐльність даної особи
супроти держави. Зацікавлена особа мусила згромадити посвідки, м. ін., про посіданнѐ права азиля,
заповнити об’юмну поселенську декларація, ѐка містила точні про неї дані. Необхідна була позитивна
рекомендаціѐ начальника відділу безпеки воюводського урѐду *49+.
Весь час українських емігрантів зобов’ѐзувала заборона вільного пересуваннѐ. Всілѐкі тимчасові
зміни місцѐ проживаннѐ мусили мати згоду відповідної влади. Пов’ѐзані з тим проблеми мали,
зокрема, ті, котрих працѐ вимагала постійного пересуваннѐ – члени артистичних ансамблів, аквізитори,
голови організацій, працівники, ѐкі здійснявали наглѐд над місцевими філіѐми. У червні 1933 р.
Головна управа звернуласѐ до управ своїх відділів, аби подали дані осіб, ѐким право вільного руху по
всій території Польщі необхідне, бо, згідно розпізнаннѐ Комітету, Міністерство внутрішніх справ
«шляхом винятку може надати такий дозвіл лише обмеженій кількості осіб». Відповідну анотація
вписувано в паспортах, або видалисѐ посвідки. Тѐжко, зокрема, було здобути такий дозвіл на територія
Східної Галичини. Дозвіл на вільний рух обов’ѐзував також керівництво УЦК [50].
Післѐ вибуху ІІ світової війни всі ці правові регулѐції перестали діѐти. Поѐвилисѐ нові, але це вже
виходить поза рамки існуваннѐ в Польщі організованої української еміграції.
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2230, k. 190-197. З посередніх даних виникаю, що заборона побуту длѐ українських емігрантів на
названій території обов’ѐзувала до вибуху війни у 1939 р.
AAN, MSW 2014, k. 82-96, 172-181, 191-201; там само, 2015, k. 189-192.
AAN, MSW 1989, k. 2; 169, 173-176, 193, 260, 363; там само, 2112, k. 3-7; там само, 2230, k. 1, 6, 9,
167, 169; ЦДІА, ф. 580, оп. 1, спр. 6, арк. 89 – Обіжник УЦК № 11/1933.

Стефан КОЗАК
Кафедра Україністики Варшавського університету, Польща

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ У ВАРШАВІ (1930-1939)
Порушуячи проблему утвореннѐ у Варшаві в 1930 році Українського Наукового Інституту, варто
насамперед вказати на кілька істотних фактів, контекст та передумови, ѐкі супроводжували ця подія.
Немаю сумнівів, що тут велике значеннѐ мала все ще жива в українській свідомості ідеѐ заснуваннѐ
українського університету у Львові, починаячи від першої половини XIX століттѐ, подальше посиленнѐ
намагань та (процедуральних) дій, зокрема, на зламі XIX й XX століть, увінчане утвореннѐм кількох
українських кафедр у Львівському університеті. Однак післѐ перемоги у польсько-українській війні
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керівництво Університету ана Казимира зліквідувало ці кафедри, тим самим загостривши конфлікт s,
власне кажучи, спровокувавши війну українців Галичини за свій університет.
Що гірше, було заборонено навчатисѐ у цьому університеті українській молоді Зрозуміло, що
саме це розпалило конфлікт, але заклики інтелігенції й українських публіцистів «Націѐ без університету»
змобілізувала український професорський склад до заснуваннѐ у Львові Таюмного Українського
Університету. Власне так керівництво Львівського Університету, фактично з власної волі, спровокувало
наступну конфліктогенну проблему, упоратисѐ з ѐкоя не могло ще довго.
Спробу політичного розв’ѐзаннѐ питаннѐ українського університету у Львові здійснила Українська
Парламентарна Група у Сеймі Речі Посполитої, ѐка уже в листопаді 1922 р., оголошуячи проект
української автономії (длѐ суспільності, що знаходиласѐ у межах II Речі Посполитої), одним із
найважливіших постулатів визнала потребу заснуваннѐ українського університету у Львові. Урѐд навіть
виѐвив зацікавленість, проте не погодивсѐ на його розміщеннѐ у столиці Галичини, вказавши на Луцьк
або Станіславів. Однак мінливість політичної ситуації, часті зміни урѐду, відтак і політики в стосунку до
української меншини вплинули на те, що проект не був реалізований.
Але ідеѐ залишиласѐ й надалі живоя, також і серед полѐків із кола лядей науки й політики,
зацікавлених нормалізаціюя польсько-українських стосунків, ѐк, наприклад, – що варто відмітити –
професори Варшавського Університету Марсель Хандельсман, Оскар Галецкі, Станіслав Слоньскі,
Станіслав Шобер, Вітольд Дорошевскі, Язеф Голомбек, а також відомі публічні особи, такі ѐк Тадеуш
Голувко, Леон Васілевскі, ануш Юнджеювіч, Генрик Язефскі. То власне вони, наголошуячи на важливості
справи, підтримували Українську Парламентарну Групу у її діѐльності на благо університету, а також
незабаром спільно підтримали проект Державного Центру Української Народної Республіки в еміграції у
Польщі у справі заснуваннѐ дослідницького інституту у Варшаві, ѐкий займатиметьсѐ проблематикоя
широко трактованих українознавчих студій.
Цього разу рішеннѐ влади Речі Посполитої було невідкладним, бо 7 лятого 1930 року на підставі
розпорѐдженнѐ Ради Міністрів «При Міністрі Релігійних Віровизнань та Народної Освіти» утворено
Український Науковий Інститут, метоя ѐкого було «навчаннѐ у сфері господарчого життѐ, культури та
історії українського народу, підготовка до наукової праці, а також до державно-адміністративної».
Безперечно, на такий поспіх вплинуло багато чинників – крім згаданих вище, істотне значеннѐ
мали процеси й події, що відбувалисѐ у Радѐнському Соязі, особливо – у Радѐнській Україні: посиленнѐ
сталінського терору, підвищена русифікаціѐ, арешти і судові процеси української інтелігенції, ѐкі влучно
окреслені «Розстрілѐним Відродженнѐм», почаласѐ масова винищувальна колективізаціѐ, ѐка
викликала голодомор. Військова й цивільна петлярівська еміграціѐ у Польщі, ѐка налічувала понад 40
тисѐч осіб, на чолі з тодішнім Державним Центром Української Народної Республіки, приглѐдаласѐ
цьому з-за кордону й була в нелегкій ситуації. Не сиділи безчинно генерали й штабні офіцери Симона
Петляри, ѐкі визнавали, що ситуаціѐ в Україні, ѐка набирала рис громадѐнської війни, може
несподівано перейти у повстанські заворушеннѐ. Отож, Центр був непогано зоріюнтований у тому, що
відбувалосѐ, мав безпосередні контакти, інформація; польські урѐдові та військові чинники не могли
перебільшувати ціюї ситуації, аналізували її, бачили, що діютьсѐ не лише в Україні й у Радѐнському Соязі,
але й у Німеччині. Звідси такий поспіх із заснуваннѐм Українського Наукового Інституту; отож
невипадково у 3 і 6 параграфах згаданого Розпорѐдженнѐ Ради Міністрів читаюмо, що Інститут:
а) «готую доповіді польськоя або українськоя мовоя, ѐкі за згодоя відповідної влади можуть
виголошуватисѐ у академічних або інших вищих школах, товариствах та наукових установах;
б) готую систематичні курси українськоя мовоя у Варшаві та інших містах Речі Посполитої;
в) видаю науковий орган і друкую або оригінальні (власні) наукові праці, або переклади на
українську мову наукових праць і підручників *…+.
В Інституті будуть засновані такі відділи:
а) українського господарського та суспільного життѐ;
б) української політичної історії, а також історії української культури та її сучасного стану (мова,
література, духовні течії);
с) історії церкви.
У міру потреби Міністерство Релігійних Віровизнань і Народної Освіти може сформувати нові
відділи».
ак бачимо, у Розпорѐдженні від 7 лятого 1930 р. у справі заснуваннѐ Інституту, підписаного
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Круглий стіл. Українська Петлярівська еміграціѐ у міжвоюнній Польщі (1920 – 1939)

прем’юром Казимиром Бартлем та міністром Релігійних Віровизнань і Народної Освіти Славомиром
Червінським, сформульовані цілі та завданнѐ носѐть конкретний, можна сказати, цільовий характер,
зумовлений актуальним станом справ ѐк суспільних, політичних, так і геостратегічних. Безумовно, цѐ
ситуаціѐ вплинула на те, що у наступному номері «Щоденника Устав», тобто у № 4, поз. 54 від 13
березнѐ 1930 р., у Розпорѐдженні Міністра Релігійних Віровизнань і Народної Освіти опубліковано
представлений раніше урѐдові Статут Українського Наукового Інституту, у ѐкому визначено правові та
організаційні принципи діѐльності установи, а також її завданнѐ та цілі.
Так Інститут міг розпочати реалізація власних статутних завдань, а найважливіші з них,
сформульовані уже раніше у цитованому лятневому Розпорѐдженні і повторені у Статуті,
виокремляять наступне:
науковий аналіз актуального суспільно-політичного і господарчого життѐ України;
дослідженнѐ різних аспектів і течій політичної історії народу;
аналіз ѐвищ культури, її історії, перебігу, особливо звертаячи увагу на її сучасний стан,
беручи до уваги рідну мову, літературу, філософія, суспільну думку, інтелектуальні течії й
духовні прагненнѐ;
уважно дослідити історія церкви та її сучасний стан.
Це надзвичайно цікаві, важливі проблеми та амбітні цілі, ѐкі Інститут реалізував із величезним
успіхом, передусім у своїх видавничих серіѐх, лекціѐх, рефератах (виступах), курсах українознавства, у
дискусіѐх і конференціѐх, ѐкі організовувалисѐ не тільки у Варшаві, але й у всій Польщі.
Легко зробити висновок, що Державний Центр Української Народної Республіки зобов’ѐзав
Інститут не лише всесторонньо досліджувати проблематику й тодішні процеси у Радѐнській Україні, але
й проводити роботу щодо майбутнього устроя незалежної держави й підготовки майбутніх наукових,
політично-адміністративних кадрів длѐ реституційної Української Народної Республіки.
З метоя базової організації Інституту й подальшого керівництва його діѐльністя Міністерство
Релігійних Віровизнань і Народної Освіти створило Наукову Колегія. Її директором обрали професора
Олександра Лотоцького (загальне управліннѐ, зовнішнѐ репрезентаціѐ, одночасно – керівництво
кафедроя історії права і духовних течій); науковим секретарем – професора Романа Смаль-Стоцького
(редакціѐ праць Інституту, канцелѐріѐ, господарські справи, а також керівництво кафедроя філології);
керівником кафедри економічних наук став професор Валентин Садовський, а кафедри літератури –
професор Богдан Лепкий. Названі професори – ляди авторитетні, з поважним науковим доробком,
вони одночасно були науково-дидактичними працівниками Варшавського та агеллонського
університетів. Це була водночас репрезентативна керівнича колегіѐ установи, що становило гідне
партнерство у стосунках Інституту з польськими та закордонними установами і науковими осередками,
зокрема Праги, Берліна, Парижа чи Софії.
Невипадково польські професори, ѐкі співпрацявали з Інститутом, завжди охоче брали участь у
роботі комісії, семінарах, спільних дослідженнѐх, випускали у видавничій серії установи свої праці
(Праці Українського Наукового Інституту у Варшаві), длѐ прикладу наведемо дві найвагоміші й до
сьогодні, випробувані часом: «Українська політика князя Адама Чарториського перед початком
Кримської війни» Марселѐ Гандельсмана (Варшава, 1937) та робота Леона Васілевского «Українське
питання як міжнародна проблема» (Варшава, 1934). Цікавим ю той факт, що обидва автори
досліджували українську проблему у міжнародному контексті, й хоча періоди їхніх зацікавлень різні,
обою дійшли висновку, що завдѐки «міжнародній кон’янктурі» українці зможуть у своїй боротьбі
використати «історичну мить» длѐ забезпеченнѐ собі кращого майбутнього і «40-мільйонний
український народ знайде свою місце серед суверенних держав».
Пророчі слова міністра Леона Василевського викликаять подив і пошану. Відмітимо, що позиції
з’ѐвилисѐ у серії Комісії з питань дослідженнѐ польсько-української проблематики; це була активно
працяяча і вельми чисельна Комісіѐ (кілька десѐтків членів), до керівничого грона ѐкої в секції історії
входили професори Варшавського університету Марсель Гандельсман, Оскар Галецкі, Олександр
Лотоцький, Мирон Кордуба, а до секції мовознавчо-філологічної – також професори Варшавського
університетуту – Станіслав Слоньскі, Станіслав Шобер, Роман Смаль-Стоцький. Варто відзначити, що поза
тим Комісіѐ видавала французькоя мовоя «Bulletin de la Commission pour l’etude des problems polonoukrainiens», впроваджуячи у міжнародний обіг польсько-українську та найновішу українську проблематику.
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Важливоя рисоя й доповненнѐм характеристики напрѐмку мисленнѐ й діѐльності Інституту, а
також згадуваної Комісії, ю листи, адресовані до її майбутніх членів:
«З давніх часів Польський Народ ю сусідом Українського Народу. Протѐгом століть народи мали
багато спільного у своїй історії.
Наукові осѐгненнѐ і висвітленнѐ взаюмних стосунків Польського й Українського Народів протѐгом
тих століть, відносин і державних, літературних, культурних, релігійних та економічних взаюмовпливів ю
завданнѐм, актуальним сьогодні.
Оскільки лише через висвітленнѐ й опрацяваннѐ ціюї історії, згідної з історичноя правдоя, наші
суспільства можуть дійти взаюмопорозуміннѐ й розуміннѐ одне одного, до взаюмної співпраці,
зближеннѐ й приѐзні.
Щодо викладеного вище, Український Науковий Інститут вважав за свій обов’ѐзок створити
польсько-українську комісія при Українському Науковому Інституті длѐ дослідженнѐ польськоукраїнської історії».
Це дуже важлива програмна деклараціѐ, ѐку Інститут і Комісії послідовно реалізували, провівши,
а також ініціявавши та прокоординувавши дослідницьку, видавничу, узагальняячу та організаційну
діѐльність. ак ми вже згадували, інші Комісії керувалисѐ схожоя прагматикоя і правилами.
З точки зору дослідника історії України надзвичайно велике значеннѐ мала Комісіѐ у справі
дослідженнѐ історії народницького руху в Україні, ѐкоя керували професори Олександр Лотоцький і
Василь Біднов, бо у кількох її видавничих серіѐх з’ѐвилосѐ кільканадцѐть важливих книжок, серед них –
ґрунтовне двотомне виданнѐ збірника «Мазепа», надзвичайно важлива «Кореспонденція Київської
громади з М. Драгомановим 1870-1895 років» у серії «Архів Михайла Драгоманова», «Гетьман Пилип
Орлик. Нарис політичної діяльності» (Бориса Крупницького), «Щоденник гетьмана Пилипа Орлика»
(Івана Токажевського-Карашевича), нарешті двотомний «Нарис історії України» (1932-1933) авторства
Дмитра Дорошенка. Варто зазначити, що автори цих публікацій у своїх дослідженнѐх опиралисѐ на
матеріали німецьких, шведських, французьких і австрійських архівів.
Надзвичайно цікаву дослідницьку і видавничу програму, реалізовану у кількох серіѐх (і поза
ними), запропонувала Комісіѐ длѐ перекладу на українську мову Свѐтого Письма і літургійних книг.
Комісія очолив архіюпископ Варшавський і митрополит Польський Дионізій, заступником став
О. Лотоцький, а секретарѐми – професори, спочатку В. Біднов, потім – Д. Дорошенко, а кільканадцѐть
членів Комісії, визначних спеціалістів, працявало у двох філіалах: у Луцьку – під керівництвом юпископа
Полікарпа, та в Кременці – під протекторатом архіюпископа Олексіѐ і керівництвом професора
М. Кобрина. Результати роботи викликаять повагу, длѐ прикладу назвемо бодай кілька з опублікованих
позицій: Псалтир, Літургія св. Івана Золотоустого, Літургія св. Василія Великого, Апостольські
історії, Апостольські листи, Акафісти, Літургія св. Григорія Діалога, Панахида, Оktocheos.
Пам’ѐтноя подіюя Інституту – ѐк щодо концепції, так і реалізації – було повне виданнѐ творів
Тараса Шевченка у 16-ти томах. Уперше виданнѐм творів поета на відзначеннѐ його 75 річниці смерті
зайнѐлосѐ гроно видатних філологів, літературознавців, гуманістів з-поза Наддніпрѐнської України, ѐке
репрезентувало академічне й літературне середовище Варшави, Кракова, Львова, Праги і Берліна.
Очолив спеціальну комісія О. Лотоцький, секретарем обрано Р. Смаль-Стоцького, редактором –
відомого шевченкознавцѐ П. Зайцева, а також – у ролі головного редактора – А. Петренка. Варто
згадати, що у гроні співпрацівників були відомі учені, ѐк, наприклад, Д. Чижевський, Д. Антонович,
І. Балей, Д. Дорошенко, Л. Білецький, В. Сімович, М. Кордуба, Б. Лепкий, С. Смаль-Стоцький,
Ю. Маланяк. Із запланованих шістнадцѐти томів творів поета вийшло друком тринадцѐть, разом із
кореспонденціюя, щоденником, перекладами його творів іноземними мовами, у тому числі польськоя.
Окремий том (XIII) присвѐчений зв’ѐзкам Шевченка з полѐками, автором ѐкого був П. Зайцев, натомість
усе виданнѐ розпочиналосѐ літературноя біографіюя Т. Шевченка цього ж автора (Т. І). Треба
підкреслити, що зразок цього виданнѐ ю гідним подиву й на сьогоднішній день.
Немаю сумнівів, що цей задум зробив великий крок у шевченкознавстві. Слушно звертаять увагу на
те, що видавничий проект повного зібраннѐ поезій мав на меті «зберегти і передати наступним поколіннѐм
його справдній візерунок не тільки у повній чарівності естетичної форми його творів, а й у глибині
громадѐнської думки»; то власне Тарас Шевченко – підкресляять автори виданнѐ – через «артизм своюї
творчості та її глибокий народний і вселядський ідейний зміст високо підніс українську літературу».
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Круглий стіл. Українська Петлярівська еміграціѐ у міжвоюнній Польщі (1920 – 1939)

Власне на ці проблеми звернув увагу Степан Смаль-Стоцький у видатній книжці «Тарас Шевченко
– інтерпретації», ѐка вийшла друком у серії Інституту в 1935 році. У цій же серії вийшла ґрунтовна
працѐ Д. Чижевського – «Філософія Григорія Сковороди», (1934) та Костѐнтина Чеховича «Олександр
Потебня – український мислитель і лінгвіст», (1931). У контексті таких вагомих досѐгнень не можна не
згадати виданнѐ геніального перекладу «Пана Тадеуша» А. Міцкевича пера визначного українського
поета Максима Рильського (1934), за ѐкий він отримав званнѐ почесного доктора (honoris causa)
агеллонського університету. Усі названі виданнѐ випробувані часом і ю тривалим здобутком української
й польської культури.
Належить також пам’ѐтати, що Інститут однаковоя міроя звертавсѐ до проблем сучасності, бо
завданнѐм установи було уважне відстеженнѐ проблематики і актуальних справ, що відбувалисѐ у той
час в Україні та у всьому Радѐнському Соязі, а їхню дослідженнѐ та систематичне висвітленнѐ мало –
зважаячи на існуячу ситуація – передусім практичне значеннѐ. Тут йдетьсѐ головним чином про
політику Москви щодо України, Великий Голод (Голодомор), русифікація, арешти, депортації,
розстріли, російсько-польсько-українські стосунки у контексті війни з більшовиками, а також наслідки
ленінсько-сталінської політики денаціоналізації.
У цій, гідній подиву, діѐльності Інституту треба відмітити ще один аспект – публіцистичний
доробок серій: правничої та історії Церкви. Власне у цих двох серіѐх видані найцінніші праці професора
О. Лотоцького, ѐк наприклад, «Українські джерела церковного права» (1931), що характеризуютьсѐ
досконалим знаннѐм пам’ѐток українського письменництва, особливо тих його напрѐмків, течій, ѐкі
стосувалисѐ яридичного устроя Церкви та канонічних елементів, що формувалисѐ на межі
православних, протестантських і католицьких дискусій та полемік.
Друга позиціѐ – це вагома двотомна працѐ під назвоя «Автокефалія» (Т. I. – 1935, T. II – 1938) –
важлива і актуальна тоді, так ѐк і сьогодні, власне з уваги на порушену проблематику і тривалі
екуменічні дискусії. Бо питаннѐ автокефалії Української Православної Церкви стало предметом не лише
поважних внутрішньоцерковних дискусій, але й міжнародноя проблемоя, гостро вимальовуячись у
контексті цього православно-католицького діалогу, а також конфлікту російського патріарха з
екуменічним патріархом. Представлѐячи історія автокефалії, О. Лотоцький багаторазово відзначав
історія цього конфлікту, особливо між Москвоя та Киювом. Невипадково ж у своїй попередній
дипломатичній місії, ѐк і у праці «Автокефалія» та інших публікаціѐх, у ѐких порушено це питаннѐ (н-д:
«Церковно-правні основи автокефалії», «Автокефалія Української Православної Церкви та єдність
християнської Церкви») учений арґументував, що автокефаліѐ Української Православної Церкви,
увінчана патріархатом, і її поверненнѐ до лона екуменічного патріарха у Константинополі маю історичні
важелі, канонічні та екуменічні підстави й поѐсненнѐ.
Варто при цьому занотувати, що питаннѐ автокефалії та патріархату О. Лотоцький порушую й у
своїй праці «Симон Петлюра» (1936), у ѐкій широко представлѐю цікаву длѐ нас проблематику у
контексті Петляри та урѐду Української Народної Республіки. Поза тим багато цікавого матеріалу, ѐкий
безпосередньо чи опосередковано стосуютьсѐ обговоряваної проблематики, показаний на багатому тлі
українського культурного, релігійного, суспільно-політичного життѐ, читач знайде у ґрунтовних спогадах
О. Лотоцького «Сторінки з минулого».
Детальні уваги, присвѐчені вище О. Лотоцькому ѐк творцеві й директорові Інституту, ю тут цілком
виправданими. Бажаннѐ наблизити постать цього заслуженого українського вченого, політика й
дипломата, великого речника українсько-польського порозуміннѐ та співпраці випливаю із переконаннѐ,
що О. Лотоцький без сумніву заслуговую на те, щоб його пам’ѐтали нащадки, особливо з уваги на його
величезний науковий доробок і значеннѐ та роль, ѐку він відіграв в українському державнополітичному, науковому та релігійному житті, у формуванні тривалих підвалин польсько-українських
стосунків у XX столітті.
Підсумовуячи, варто підкреслити, що на основі представленого оглѐду діѐльності Інституту
видно, що у межах його організаційної, публіцистичної діѐльності та дослідницької проблематики
зроблено дуже багато. Пригадаймо ще раз, що відповідно до Статуту Інституту у його діѐльності
клячовими були:
1. Розбудова установи та дослідницької майстерні.
2. Науково-організаційні та навчальні ініціативи.
3. Науково-дослідницька та просвітницька робота.
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Однаковоя міроя ці наукові осередки, розпочавши понадчасове дослідженнѐ над спільним
майбутнім, ѐк і тематика досліджень і публікованих праць (54 томи протѐгом десѐти років), показуять,
що Український Науковий Інститут у Варшаві виконував важливу роль в ініціяванні та проведенні
наукових досліджень, що стосуятьсѐ історії права, економіки, літератури, мови, культури, Церкви,
політичної й філософської думки в Україні, а також польсько-українських відносин.
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УХВАЛА

УХВАЛА
МІЖНАРОДНОГО КОНГРЕСУ
«ДІАСПОРА ЯК ЧИННИК УТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ УКРАЇНА У МІЖНАРОДНІЙ СПІЛЬНОТІ»
18-20 червнѐ 2008 року у Львові відбувсѐ Міжнародний Конгрес «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ
держави Україна у міжнародній спільноті».
Ініціатором проведеннѐ цього представницького форуму виступив Міжнародний інститут освіти,
культури та зв’ѐзків з діаспороя Національного університету «Львівська політехніка».
Партнери Конгресу – Міжнародний благодійний фонд «Україна 3000», Благодійний фонд «Open
Ukraine».
Підтримку у підготовці Конгресу надали: Національний університет «Львівська політехніка»,
Міністерство освіти і науки України, Міністерство культури і туризму України, Міністерство закордонних
справ України, Львівська міська рада, Львівська обласна держадміністраціѐ, Львівська обласна рада,
Партіѐ «Народний Сояз Наша Україна» і її Львівська обласна організаціѐ, представництво «Western
Union» в Україні, Акціонерний комерційний банк «Форум», посольство Канади в Україні, ЗАТ «Львівська
кондитерська фірма «Світоч».
Конгрес проводивсѐ за сприѐннѐ Львівського національного академічного театру опери та балету
ім. Соломії Крушельницької, Львівської галереї мистецтв, Музично-меморіального музея ім. Соломії
Крушельницької у Львові, Патріаршої Катехитичної Комісії Української греко-католицької церкви, Палацу
Мистецтв ім. Тетѐни і Омелѐна Антоновичів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В.
Стефаника НАН України.
На адресу учасників Конгресу надійшли вітальні телеграми від Президента України Віктора
Ященка, голови Наглѐдової ради Міжнародного Благодійного Фонду «Україна 3000» Катерини
Ященко, голови Верховної Ради Арсеніѐ аценяка, від Блаженнійшого Лябомира кардинала Гузара, від
Голови Комітету Верховної Ради України з питань прав лядини, національних меншин і
міжнаціональних відносин Ігора Шарова, Голови Комітету Верховної Ради України з питань
ювропейської інтеграції Бориса Тарасяка, від міністрів – Івана Вакарчука, Василѐ Вовкуна, Володимира
Огризка, народних депутатів України, представників громадських та державних структур.
У Конгресі взѐло участь понад 450 учасників із 28 країн світу: Австралії, Австрії, Азербайджану,
Білорусі, Болгарії, Бразилії, Великобританії, Грузії, Данії, Естонії, Італії, Іспанії, Казахстану, Канади, Латвії,
Молдови, Німеччини, Польщі, Португалії, Придністров’ѐ, Росії (Кареліѐ, Татарстан, Башкортостан),
Румунії, Сербії, Словаччини, США, Угорщини, Чехії, Франції, а також зі всіх областей України.
Центральноя подіюя Конгресу стала Друга міжнародна науково-практична конференціѐ «Діаспора ѐк
чинник утвердженнѐ держави Україна у міжнародній спільноті. Українська діаспора у світовій цивілізації».
На 3 пленарних та 30 секційних засіданнѐх Конференції з доповідѐми виступило понад 300
учасників, серед ѐких представники українських громадських, культурно-освітніх організацій, науковці,
духовенство, політики, представники міністерств, відомств, вищих навчальних закладів, бізнесмени.
Робота Конференції проходила у семи секціѐх:
1. Здобутки діаспори у гуманітарній, освітній, технічній, природничій сферах: глобальний і
український контекст.
2. Роль діаспори у просуванні українських національних інтересів у міжнародній спільноті:
визнаннѐ Голодомору-33 геноцидом, прийнѐттѐ проукраїнських законів, входженнѐ до ЮС,
СОТ, НАТО та ін.
3. Діаспора в умовах глобалізації: проблеми інтеграції в чужоземне середовище та збереженнѐ
національної ідентичності.
4. Церква ѐк центр формуваннѐ і плеканнѐ духовності та культурно-національної тотожності
українців зарубіжжѐ.
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5. Нова хвилѐ еміграції: здобутки, втрати, перспективи.
6. Українська школа в зарубіжжі: сучасний стан та перспективи.
7. Роль канадців у налагодженні міжнародної співпраці у спеціальній освіті.
Результатом обговореннѐ цих проблем стали такі висновки:
8. Сучасні реалії характеризуятьсѐ функціонуваннѐм потужних діаспор світу, серед ѐких одне з
чільних місць займаю українська діаспора.
9. Українська діаспора – важливий економічний, інтелектуальний, культурний і політичний
ресурс української держави.
10. Длѐ розбудови демократичної заможної України та длѐ утвердженнѐ її позитивного образу у
світі необхідна синергіѐ, ѐку можна досѐгти, поюднуячи капітал знань та можливостей
українських громад ѐк в Україні, та і за її межами.
11. Співпрацѐ із закордонним українством та його підтримка повинні бути одними із основних
пріоритетів зовнішньополітичної діѐльності держави Україна.
12. Українська держава зобов’ѐзана захищати і відстоявати права зарубіжних українців, а також
– громадѐн України, ѐкі тимчасово знаходѐтьсѐ за її межами.
У рамках Конгресу відбулосѐ 16 супутніх заходів, ѐкі фактично стали доброя ілястраціюя
діѐльності українських громад за кордоном: фінал Міжнародного конкурсу української молоді «Діти
емігрантів про себе» (конкурс тривав з груднѐ 2007 р. по травень 2008 р., надійшло 156 робіт від дітей з
України, Іспанії, Італії, Португалії, Росії, Болгарії), конкурс мистецького плаката «Щедре українське серце
– Україні й Світу!», виставка «Повернені на Батьківщину», презентаціѐ двомовної антології української
літератури в англомовних перекладах Вірлѐни Ткач і Ванди Фіппс, показ п’юси «Голодомор»
білоруського театру «Арт-майдан» та презентаціѐ діѐльності українців Башкортостану та Карелії, ѐка
супроводжуваласѐ виступами народного хору української пісні «Кобзар» із Башкортостану та народного
колективу «Українська піснѐ» (Кареліѐ, Росіѐ), показ документального фільму «Відродженнѐ
королівства: скарби Галичини» (Канада, автори – П. Бейгер, Х. Цурковська, продясер – Д. Стоділка),
виставки: «Голодомор: геноцид голодом» (Канада), фотографій Ляби Маркевич (США) «Чорнобиль.
Життѐ продовжуютьсѐ», виставка з фондів музея Соломії Крушельницької «Мої почуваннѐ і мою серце
були завжди українськими…» та експозиціѐ «Наші в Італії», ѐку підготувала спільнота колишніх
заробітчан з Івано-Франківська.
19 червнѐ на запрошеннѐ голови Львівської обласної ради пана Мирослава Сеника відбувсѐ
круглий стіл за участя керівників Львівської обласної ради та чільників провідних організацій
українського зарубіжжѐ. На зустрічі було обговорено сучасний стан та перспективи розвитку співпраці
українських громад із Львівщиноя та окреслено механізми її реалізації.
Зважаячи на це все, Конгрес «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Україна у міжнародній
спільноті»

УХВАЛИВ:
1. Звернутисѐ до Президента України з проханнѐм:
ініціявати розробку національної стратегії співпраці з українськоя діаспороя – потужного
політичного, економічного, культурного ресурсу української держави;
виступити з законодавчоя ініціативоя щодо закону про право осіб, ѐкі маять закордонний
паспорт українцѐ, на безкоштовне одержаннѐ освіти у вищих навчальних закладах України;
виступити з законодавчоя ініціативоя щодо наданнѐ повноважень українській діаспорі
обирати до Верховної Ради України громадѐн різних країн і громадѐн України, ѐкі
працяять за кордоном (по одній особі від західної, східної та середземноморської групи
країн);
провести на державному рівні вшануваннѐ 125-річчѐ з днѐ народженнѐ І. ФещенкаЧопівського, видатного вченого і ержаво творцѐ. Звернутисѐ до урѐдів Польщі та Росії з
клопотаннѐм про відзначеннѐ річниці з днѐ народженнѐ І. Фещенка-Чопівського
(січень 2009 р.).
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2. Звернутисѐ до Кабінету Міністрів України з проханнѐм:
запровадити у складі урѐду посаду віце-прем’юр-міністра з питань українців за кордоном,
так, ѐк це ю у деѐких країнах світу;
створити міжвідомчу координаційну раду з питань співпраці з закордонним українством,
до складу ѐкої долучити разом з представниками виконавчої влади народних депутатів
України та представників громадських організацій, засобів масової інформації, наукових і
навчальних закладів, мистецьких установ та бізнесменів України з метоя координації
діѐльності інституцій, ѐкі займаятьсѐ питаннѐми діаспори;
розробити механізми ефективної та повної реалізації Державної програми співпраці із
закордонними українцѐми на період до 2010 року, затвердженої Кабінетом Міністрів
України (постанова № 1034 від 26 липнѐ 2006 р.), втіленнѐ в життѐ закону України «Про
правовий статус закордонних українців» та відповідних змін до законів України «Про
інформація», «Про видавничу справу» та «Про імміграція»;
розробити механізми реалізації Указу Президента України від 15 жовтнѐ 2007 року
№972/2007 «Про розвиток зв'ѐзків з українцѐми, ѐкі проживаять за межами України, щодо
збереженнѐ, захисту та популѐризації культурних надбань українства у світовому
цивілізаційному просторі»;
розробити Концепція та Національну програму «Поверненнѐ українців в Україну»;
передбачити у Державному бяджеті України (починаячи з 2009 року) кошти длѐ підтримки
проекту Міжнародного інституту освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя «Відкриймо длѐ
України українську діаспору» та здійснявати його заходи в межах усіюї України.
3. Звернутисѐ до Міністерства закордонних справ України з проханнѐм:
звернутисѐ до урѐдів країн, де ю могили видатних українців, з клопотаннѐм узгодити
можливість збереженнѐ цих поховань;
забезпечити присутність представників дипломатичного корпусу та державних діѐчів
України на заходах, ѐкі проводить українська діаспора;
розглѐнути питаннѐ щодо можливості відкриттѐ у Львові нових консульських установ від
країн з найбільшоя чисельністя українців в країні проживаннѐ;
розробити механізми співпраці українських інформаційно-культурних центрів за кордоном
з українськими громадськими організаціѐми у країнах проживаннѐ.
4. Звернутисѐ до Міністерства освіти і науки України з проханнѐм:
доручити Міжнародній українській школі розробити длѐ різного типу середніх навчальних
закладів українського зарубіжжѐ навчальні програми з урахуваннѐм специфіки країни
проживаннѐ;
розробити систему відбору молоді українського зарубіжжѐ на конкурсній основі длѐ
навчаннѐ у вищих школах України на державній основі;
передбачити виділеннѐ бяджетних коштів (починаячи з 2009 року) длѐ підтримки
освітньо-інформаційного проекту Міжнародного інституту освіти, культури та зв’ѐзків з
діаспороя «ДУДА – Держава Україна – ДіаспорА», призначеного длѐ допомоги громадам
та освітнім закладам українського зарубіжжѐ;
ввести до Класифікатора професій спеціальність «викладач христиѐнської педагогіки»
внести до переліку спеціальностей в Україні спеціальність «Українська мова ѐк іноземна»;
створити при Національному педагогічному університеті ім. М. Драгоманова Канадськоукраїнський Науково-методичний центр сприѐннѐ спеціальній освіті та реабілітації.
5. Звернутисѐ до Міністерства культури і туризму України з проханнѐм:
на виконаннѐ Указу Президента України № 972/2007 від 15.10.2007 р. «Про розвиток
зв’ѐзків з українцѐми, ѐкі проживаять за межами України, щодо збереженнѐ, захисту та
популѐризації культурних надбань українства у світовому цивілізаційному просторі»
розробити й ухвалити:
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1) юдиний каталог творів українського образотворчого мистецтва вклячно з творами
українського монументального мистецтва та сакральної архітектури, а також видати
його;
2) програму створеннѐ Реюстру пам’ѐток історії та культури, що зберігаятьсѐ в
культових відділах українських Церков на поселеннѐх. Провідноя установоя в
складанні і популѐризації Реюстру визначити Львівський музей історії релігії;
розробити державну програму збереженнѐ українських пам’ѐток та поховань за межами
України.
6. Звернутисѐ до Верховної Ради України з проханнѐм:
провести у 2009 році Парламентські слуханнѐ з питаннѐ закордонного українства;
прийнѐти закон України про спеціальну освіту дітей з особливостѐми розвитку з метоя
створеннѐ безбар’юрного простору длѐ рівного доступу цих осіб до ѐкісної освіти.
7. Звернутисѐ до Комітетів Верховної Ради України з питань прав лядини, національних
меншин і міжнаціональних відносин та з питань ювропейської інтеграції з клопотаннѐм ініціявати
спільне засіданнѐ депутатів Верховної Ради, державних і громадських інституцій, ѐкі займаятьсѐ
питаннѐми діаспори, та чільників українських громад Ювропи з метоя залученнѐ ювропейського
українства до проблеми входженнѐ України до ЮС та НАТО.
8. Підтримати ініціативу Міжнародного інституту освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя щодо
проведеннѐ раз на два роки конгресу «Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Україна у
міжнародній спільноті».
9. Доручити Міжнародному інституту освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя Національного
університету «Львівська політехніка» надіслати текст ухвали усім зацікавленим державним і
громадським установам України.
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Post Scriptum

POST SCRIPTUM
Лідіѐ ЖОВНІРЕНКО
Донецький інститут соціальної освіти

КОНГРЕС І «КОНГРЕСМЕНИ» ОЧИМА УЧАСНИЦІ
Інформація про Другу Міжнародну науково-практичну конференція «Діаспора ѐк чинник
утвердженнѐ держави Україна у міжнародній спільноті» спочатку сприйнѐла досить прохолодно, ѐк
таку, що: 1) нібито не маю відношеннѐ до мене за напрѐмком 2) та ще й запізнілу. Але чим більше
вивільнѐласѐ від повсѐкденної навчальної роботи, тим частіше згадане повідомленнѐ хвилявало,
інтригувало. Адже, по-перше, будуть українці і українська мова в концентрованому виглѐді, а це дуже
привабливо, по-друге, передбачая безмежне розмаїттѐ українців за географічноя ознакоя, можливо, із
різних континентів (можна не їздити до них через морѐ й океани, а спілкуватисѐ із ними на своїй свѐтій
землі), по-третю, манить своюрідна архітектура Львова та обіцѐнка оргкомітету – проведеннѐ
конференції в найкращих архітектурних спорудах міста, по-четверте, дізнатисѐ із перших уст, чим
живуть львів’ѐни та що уѐвлѐю собоя Міжнародний інститут освіти, культури та зв’ѐзків з діаспороя
(МІОК). Викликало занепокоюннѐ лише заѐвлене мовне розмаїттѐ: німецька, англійська, французька,
окрім української. Бентежить не стільки ѐкість можливого синхронного перекладу, скільки
непорозуміннѐ з технікоя, але це вже другорѐдне. Отже, коли майже всі терміни закінчилисѐ,
допитливість переважила всілѐкі сумніви і діалог із членом оргкомітету пані Маріюя Галік відбувсѐ.
Надзвичайно доброзичливе, нібито навіть родинне ставленнѐ до українки з Донецька спонукало до
більш активних дій. З великим сподіваннѐм і нетерпіннѐм очікуя знаменної дати.
І ось ѐ у Львові. Перше знайомство із зарубіжжѐм почалосѐ в трамваї на шлѐху від вокзалу до
МІОК. Німець, уродженець Австрії, працяю чи то мешкаю в Україні, висловив жаль із приводу відсутності
у нього парасольки, ѐку він подарував би мені, адже розпочавсѐ дощ, а у мене, мабуть, був стурбований
виглѐд. а навіть не зафіксувала в пам’ѐті, ѐкий привід знайшовсѐ длѐ знайомства з чоловіком, ѐкий сидів
десь далеко від мене. А ось думка « чи й справді подарував би» ще довго зігрівала душу. На третій
зупинці, коли дощ іще не вгамувавсѐ, вимушена була залишити затишне місце трамваѐ, бо тут уже
виднівсѐ МІОК. Поки 2-3 хвилини перечікувала дощ, від літньої львів’ѐнки дізналасѐ про деѐкі
визначальні епізоди її біографії. Тут і Сибір, і інші, пов’ѐзані з її соціальним статусом, поневірѐннѐ. А
мене вражаю щирість, бажаннѐ спілкуватисѐ із донеччанкоя, ѐка могла б викликати протилежні почуттѐ
(так здаютьсѐ моїм землѐкам).
Інститут через дорогу, ѐк і сповіщала Маріѐ Миколаївна. Там ми бажані гості. Господарі
зустрічаять чаюм, кавоя і папкоя документів конференції та всього необхідного длѐ гостѐ Львова. Про
подальші плани нас повідомили і ми спокійно очікуюмо транспорт, ѐкий відвезе кожного за певноя
адресоя. а буду жити в готелі-гуртожитку «Львівської політехніки». Оптимальний длѐ мене варіант.
Сусідка зліва пропоную знайомство. Це – Анна Храняк із Познані. В певний період перед її батьком
постала дилема: вступати до Червоної Армії чи до Війська Польського. Він обрав другий варіант, а
згодом перевіз і дружину до Польщі. Пані Анна вийшла заміж також за українцѐ. Будучи магістром,
викладаю українську мову в Познанському університеті, а до цього етапу свого життѐ закінчила
консерваторія у Киюві. Не встигла ѐ відрекомендуватисѐ, ѐк приюмну співрозмовниця запросили до
автобуса. Спостерігаячи за нашим жвавим спілкуваннѐм, сусідка справа також підбадьорилась, але не
встигли ми познайомитисѐ, ѐк і мене запросили до транспорту ѐк «ексклязива» (бо поки що нема
нікого, хто житиме зі мноя).
Їдемо вчотирьох до студентського містечка: ѐ, два киѐнина (чи то з ѐкогось телеканалу, чи газети)
і супровідник Ремізов Вадим Володимирович,журналіст «Камуфлѐжу», волонтер, ѐкий не зникав із полѐ
зору впродовж всіюї конференції. Піднімеш голову, скосиш очі, повернешсѐ вбік – і він тут, ѐк тут,
начебто із землі виростаю – таке, очевидно, призначеннѐ фотокореспондента. Післѐ 24-годинної
мандрівки потѐгом, у т.ч. і безсонної ночі, ѐ, певно, на мить відімкнуласѐ і вклячиласѐ, почувши в салоні
автомобілѐ голос, ѐкий пропонував зупинитисѐ, зробити поворот і т. ін., та репліку супровідника «ѐ тут
зайвий». Виѐвлѐютьсѐ, в автомобілі вмонтована певним чином запрограмована карта Львова, завдѐки
ѐкій ми успішно пересуваюмосѐ в напрѐмку вул. Лукаша,5.
У готелі, не удаячись навіть до паспортів, нас миттюво поселѐять за списком, ѐкий очоляя
чомусь ѐ. Така проста процедура нагадую мені конференції в Киюво-Могилѐнській Академії і
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фулбрайтівську. До речі, квитки в театр опери і балету, ѐк і талони на обід, свѐткову вечеря, також ніхто
й ніде не перевірѐв. Отакий собі комунізм.
Із Вадимом Володимировичем ми вже пішки повертаюмосѐ до інституту (всього за 20 хвилин),
адже відмовити собі ще і в задоволенні від екскурсії містом, ѐку пообіцѐв оргкомітет, не можу. Отже, ѐ в
першому екскурсійному автобусі, але місце мою останню та ще й на підвищенні. а стурбована: «а ж буду
бачити лише асфальт». Організатор здивовано: «акий асфальт? Ви будете виходити на кожній зупинці».
Забігаячи наперед: асфальту ѐ дійсно не бачила, бо замість нього – бруківка, а їхали ми мало, більше
ходили, стоѐли. Та й вивчати архітектуру Львова в дуже вузьких вуличках складно, навіть мандруячи
пішки. Отож, післѐ екскурсії на запитаннѐ організатора із лукавинкоя в очах: «То ѐк асфальт?» –
відповіла лише зніѐковілоя посмішкоя. Про враженнѐ від оглѐду деѐких пам’ѐток історії та архітектури
в узагальненому виглѐді опишу згодом. А хлопчик-екскурсовод, студент-історик IV курсу одного із ВНЗ,
волонтер, досить ретельно виконував своя функція.
Повертаясѐ в готель знову із представниками ЗМІ, цього разу із Хмельницька, та в тому ж
супроводі. З головним редактором добротного журналу «Українець» обмінѐлись друкованоя
продукціюя. Отримуя перше чи вже друге запрошеннѐ до співпраці. З журналістами завжди із
задоволеннѐм спілкуваласѐ. Так склалосѐ, що на протѐзі всього дорослого життѐ стикаласѐ із пресоя з
того чи іншого приводу. Всі мої сусідки-співмешканки вже відпочивали, тому від спокуси ознайомитисѐ
ще й зі змістом папки довелосѐ відмовитисѐ.
День перший. О 8.20 наступного днѐ за нами прибув автобус і ми організовано відбули до театру
опери і балету ім. Соломії Крушельницької на пленарне засіданнѐ. Поки підвозѐть інших учасників
конференції, ѐ мая можливість ознайомитисѐ з архітектуроя, інтер’юром театру, ѐкий пам’ѐтая зі
студентських років ѐк віденський у мініатярі. Із мінімальноя надіюя шукая знайомі обличчѐ, ѐкі
позначені в програмі (П.П.Кононенка з Киюва, Т.М. Лебединської із С.-Петербурга, пані Дарини з
Німеччини, Г.П.Мацяк зі Львова). Згодом до мене підійшла одна з учасниць конференції із запитаннѐм:
– Де знайти вчительку (ім’ѐрек)?
– А звідки вона?
– Із Варшави.
– Чому Ви саме у мене запитуюте?
– Ви ж звідти?
– Ні, ѐ із Донецька. Чому Ви так вирішили?
– Ви говорили зі свѐщеником із Варшави.
– Так. Але ѐ не звернула уваги, звідки він.
Потім ѐ вже довідаласѐ, що це був о. Петро І.Кушка, ЧСВВ-парох, магістр богослов’ѐ, виховник
новиків у василіанському новіціѐті, Греко-католицька парафіѐ отців василіан у Варшаві, а жінка –
Л.анків-Вітковська, кандидат фізико-математичних наук, астрофізик, доцент Інституту геодезії НУ
«Львівська політехніка», зараз працяю у Польщі. Обидві особистості, мабуть, дуже цікаві, але ми не
встигли більш ґрунтовно познайомитисѐ, бо всі події протікали швидко, немов у калейдоскопі.
Із Т.М.Лебединськоя ми згодом зустрілисѐ (та й сиділи порѐд не одного разу) і пригадали сумісну
роботу в секції «Національна культура» на Конгресі, ѐкий у жовтні минулого року організував НДІУ під
керівництвом академіка Кононенка П.П.
Конгрес у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії.
Крушельницької відкрив міський голова Львова – Андрій Садовий. Післѐ виконаннѐ Державного Гімну
України заслуженоя капелоя України «Трембіта», до учасників Конгресу з вітальними словами
звернулисѐ: директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’зків з діаспороя Національного
університету «Львівська політехніка» Ірина Клячковська, перший проректор Національного
університету «Львівська політехніка» професор Володимир Павлиш, помічник глави Української грекокатолицької церкви Владика Діонісій Лѐхович, керуячий Дрогобицько-Самбірськоя юпархіюя УПЦ КП
Юпископ Матфей, голова Львівської обласної державної адміністрації Микола Кміть, голова Львівської
обласної ради Мирослав Сеник, голова Української Всесвітньої Координаційної Ради Дмитро Павличко,
голова Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України Геннадій Удовенко, Гетьман
Українського козацтва Микола Пантеляк, голова обласної організації партії «Народний сояз наша
Україна» Петро Олійник, голова правліннѐ Міжнародного Благодійного Фонду «Україна-3000»
Олександр Максимчук.
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Post Scriptum

У рамках Конгресу відбулосѐ нагородженнѐ переможців Міжнародного конкурсу «Діти емігрантів
про себе», організованого МІОК із Українськоя Громадоя Іспанії за права, честь і гідність українців у
рамках проекту «Назустріч новій хвилі» (голова журі – Ігор Калинець – поет, лауреат Національної
премії України ім. Т.Шевченка).
Метоя конкурсу був аналіз думок дітей емігрантів, об’юктивна оцінка стану сучасної еміграційної
спільноти та наданнѐ пропозицій длѐ позитивного впливу на майбутню дітей. У конкурсі взѐло участь
156 школѐрів з України, Португалії, Іспанії, Італії, Росії, Болгарії. Свої думки, на поглѐд журі, ѐкі оголосив
І.Калинець, діти дуже щиро і талановито висловили у різних жанрах: віршах, новелах, листах, п’юсах,
казках, інтерв’я та малянках. Серед нагороджених була і моѐ співмешканка по готеля із Рівного, мама
ѐкої активно пригощала мене вранці смачними домашніми стравами: м’ѐсом, огірками та хлібом. А
увечері, о 23 годині, коли ѐ повернуласѐ з дружньої вечері, безмежно щаслива дівчинка демонструвала
мені подарунки, ѐкі ми разом високо оцінили: Грамоту, дуже цікаві, гарні та добротні книжки,
мобільний телефон і дещо, що ѐ не зафіксувала в пам’ѐті. а зацікавлено все розглѐдала. Прочитати її
твір не змогла, бо його не було у переможниці в той час, тож ѐ подарувала їй своя стаття про
духовність. Відчувалосѐ задоволеннѐ дівчинки від зацікавленості сторонньої лядини її успіхами. І ми,
мабуть, ще довго б спілкувалисѐ, але не дозволили собі порушити безтурботний сон її мами. Наступного
днѐ вони повернутьсѐ до Рівного, бо конкурсантка готуютьсѐ до вступу в ліцей.
На пленарному засіданні першим доповідав Генеральний секретар Світового Конгресу Українців
пан Педенко (Канада). Доповідач відзначив зростаннѐ кількості членів ціюї організації: з 10 – в 60-ті роки
минулого століттѐ до 28 – в нинішній час; участь їх у всій виборчій системі України; визначальну роль
діаспори у скасуванні поправки Веніка-Джексона та у членстві України в СОТ; визнанні Голодомору ѐк
геноциду українського народу (вклад діаспори ю, хоча й мінімальний); визнанні Канадоя одніюя із
перших «Незгасимої свічки». Пан Педенко дав позитивну оцінку українським заробітчанам в Іспанії,
Португалії, Італії. Відзначив професійність, чесність. А завершив своя доповідь ствердженнѐм, що імідж
Україна повинна створявати сама, а діаспора, ѐка налічую більше 20 млн. українців, може лише
допомогти.
Емоційноя, критичноя була промова Голови Української Всесвітньої Координаційної Ради
Д.Павличка, ѐкий відмітив 40-річчѐ Світового Конгресу Вільних Українців (СКВУ). За період існуваннѐ
останнього змінилосѐ 4 Патріархи, а Кіровоград – місто трьох братів Тобілевичів досі не
перейменований, ѐк і жодна його вулицѐ. Це ѐвище пан Павличко назвав духовним геноцидом
українського народу. Пригадав вибори, ѐкі відбулисѐ 30 березнѐ в Україні («за що?»), про проблеми з
українськоя мовоя на Півдні і Сході (в Астані ю дві державні українські школи). Вніс пропозиції, за ѐкі
учасники конференції проголосували, в тому числі: 1) підвищити зарплату вчителѐм української мови та
історії згаданих регіонів; 2) визначитись із картоя українцѐ на кшталт карти полѐка і ін.
Голова Ювропейського Конгресу Українців а.Хортѐні (Угорщина) поставила боляче питаннѐ у
відповідь на сумнівне привітаннѐ до Конференції пані К.Ященко, ѐке оголосив голова правліннѐ
Наглѐдової Ради Міжнародного Благодійного Фонду «Україна 3000» О.Максимчук (аудиторіѐ піддала
сумніву авторство цього зверненнѐ): чому незалежна Україна дозволила мільйонам українців виїхати за
кордон? Пригадала із історії факт поваги русинів у Ювропі в часи Київської Русі. Сьогодні українців в
Угорщині налічуютьсѐ 5070 і вони займаять VI місце в структурі її населеннѐ. Вважаю, що не кількість
вирішую вклад діаспори, а ѐкість, тобто активність українців. А останнѐ проѐвиласѐ в тому, що в 1993 р.
Парламент у повному складі визнав незалежну Україну, потім одноголосно проголосив Голодомор ѐк
геноцид українського народу, а в Будапешті відкрили пам’ѐтник Т.Шевченку. Українським
парламентарѐм радить вдома спілкуватисѐ хоч китайськоя мовоя, а в парламенті – лише державноя.
Владика Д.Лѐхович – помічник Глави Української греко-католицької церкви (Бразиліѐ), син першої
хвилі еміграції (його діти і племінники говорѐть українськоя мовоя) – закликаю до юдності православних
та інших христиѐн. Церква завжди позитивно сприймаю еміграція. Із 330 тис. українців у Бразилії – 220
тисѐч греко-католики. Просить допомогти вчителѐми, книжками. Вважаю, що Україна зайшла в Ювропу
не через політиків, а через емігрантів.
Геннадій Удовенко – голова Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України,
позитивно оцінив роль сучасної української діаспори у зміцненні та розбудові української незалежної
держави, а закінчив доповідь словами: «Слава Богу, що ми маюмо такого Президента».
Пан Кононенко П.П. – директор НДІУ, академік, професор, д.філол. наук порівняю кількість
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українських шкіл у США (300) і в Донецьку. Наголошую, що 30% школѐрів звертаятьсѐ з проханнѐмвимогоя складати іспит російськоя мовоя. Віддаю належне українській діаспорі за кордоном. Нагадую
історія Хрещеннѐ Русі, України, Киюва (ще в V ст. був великим кнѐзівством, коли Париж був невеликим
містом), роль Церкви, без ѐкої держава не може існувати, критикую антиукраїнськість виступів на
Ювробаченні Сердячки та Ані Лорак (останнѐ показувала тільки тіло, а співала, танцявала чию?).
Післѐ першого пленарного засіданнѐ під шелест лагідного літнього дощику нас відвезли до пункту
харчуваннѐ. На цьому короткому відрізку шлѐху ѐ поспілкуваласѐ із сусідом Борисом Небесним,
головоя освітнього комітету Національної Ради української національної меншини Сербії, співголовоя
секції № 6. Хоча ініціатива знайомства надійшла з його боку, швидко ѐ її перехопила і дізналасѐ багато
цікавого про нинішня Сербія у порівнѐнні з минулоя.
М. Вінницький – в.о. віце-президента з науково-навчальних студій, доцент кафедри соціології
Киюво-Могилѐнської академії, відзначив суттювий вплив іммігрантів з діаспори (тих, ѐкі проживаять в
Україні) на політичний та економічний розвиток сучасної України. Друге засіданнѐ відбувалосѐ в актовій
залі навчального корпусу № 1 НУ «Львівська політехніка». Про зв’ѐзки галереї мистецтв із українськими
діаспорними осередками мистецтва доповідав директор означеної галереї, Герой України Б.Возницький.
Про нову хвиля еміграції з України на прикладі ювропейських країн розповів Голова Української Громади
Іспанії за права, честь і гідність українців – Ярій Чопик; про українську діаспору в Естонії ѐк партнера
держави Україна – Голова Конгресу українців Естонії, журналіст В.Коник; про роль уродженцѐ Львівщини
В.Я. Данилова в організації Міжнародної комісії яристів длѐ визнаннѐ голодомору 1932-1933 рр.
Геноцидом українського народу – В.Сергійчук, професор КНУ ім. Т. Шевченка, академік АН ВШУ.
Пленарні засіданнѐ завершилисѐ о 17.30, а з 18.00 до 19.00 демонструвавсѐ фільм «Відродженнѐ
королівства: скарби Галичини», автори Петро Бейгер, Христина Стоділка-Цурковська, продясер Даніель
Стоділка (Канада). Стрічка відкриваю одне із легендарних міст Центральної Ювропи – Львів, що стоїть на
перетині культур. У картині використані ѐк відновлені тексти давньої української музики, так і сучасні твори
Мирослава Скорика, ѐкі стали справжнім відкриттѐм длѐ багатьох учасників форуму. Фільм, текст до ѐкого
англійськоя мовоя читаю Маггі Гуцулѐк, а українськоя – Лесѐ Борковська, демонструю значний внесок не
лише українців, але й австрійців, вірмен, ювреїв та полѐків у культурну спадщину Галичини та всіюї Ювропи. Цѐ
картина – перша англомовна документальна робота про Львів та Західну Україну.
Післѐ всього, коли учасники конференції вже були нездатні сприймати будь-ѐку інформація
(оргкомітет, звичайно, передбачив і це), нас запросили до свѐткової вечері, де ми продовжили не менш
інтенсивне спілкуваннѐ, але вже на вільні теми, із учасниками за вибором, не будучи обмеженими
регламентом. Інтер’юр бенкетної зали нагадував отакий американського посольства, в ѐкому
відбуваласѐ така ж подіѐ під час фулбрайтівської конференції минулого року в Киюві: невеликі столики
по периметру приміщеннѐ і посередині та, ѐк зазвичай, довгий стіл. Гості розташовуятьсѐ за
професійноя ознакоя (один столик облябували українські козаки з Гетьманом на чолі), географіюя
постійного місцѐ проживаннѐ (придністровці) чи то тимчасового. Деѐкі, очевидно, в черговий раз
зустрілисѐ на цьому форумі. Один стіл уподобав ѐскравий і найбільший чоловічо-жіночий колектив
(частково у вишиванках), ѐкий так вправно і злагоджено весь вечір співав, що наштовхнув на думку, чи
не імплементувавсѐ за сценаріюм оргкомітету ѐкийсь професійний колектив у наше середовище. Хоча,
знаячи співучість моюї нації, можна очікувати ще й не таких сярпризів, ѐк це було на мистецькій
конференції, організованій у Киюві народноя артисткоя України Г.аблонськоя. Але беззаперечним
сярпризом став концерт студентів «Львівської політехніки», длѐ ѐкого організатори вечері передбачили
вільний куточок у залі. На превеликий жаль, не можу приділити належну увагу цьому колективу, бо в
цей час ѐ уже спілкуваласѐ із Т.М. Лебединськоя. А коли козаки трохи розігрілисѐ і один із них знѐв
верхня частину мундиру, ѐку ѐ зная ѐк кітель (у козацтва, можливо, інша, специфічна термінологіѐ), ѐ
наважиласѐ познайомитись із Гетьманом Українського козацтва М.Пантеляком. Щоправда, турбуваласѐ
з приводу того, ѐк звернутисѐ до останнього: до митрополита – зная, звичайного офіцера – також, але
ж це – козак, та ще й Гетьман. З придністрѐнцѐми навіть спробувала порадитисѐ, але й вони не знали
такого специфічного етикету. То ж, набравши в легені побільше повітрѐ, рішуче попрѐмувала до
козацького столу, нехтуячи всілѐкими дипломатичними тонкощами, жваво відрекомендуваласѐ («а – із
Донецька», цього в даному середовищі длѐ початку буваю достатньо) і просто та щиро сформулявала
своя мету «Хочу познайомитисѐ з Гетьманом». Чи то влучний момент вибрала, чи то рішучість та
несподіваність спрацявали, чи козаки такі прості у спілкуванні, але все відбулосѐ навіть краще, ніж ѐ

426

Post Scriptum

сподіваласѐ. Сусід Гетьмана охоче примкнув до нашої бесіди, а невдовзі став гарѐчково шукати свій
кітель, бо ѐ , жартуячи, висловила сумнів щодо його генеральського чину. «Ось у пана Гетьмана
красуютьсѐ велика зірка на погонах, а у Вас і малої немаю». «Та в мене їх три, тільки менші». «Хоч зірок і
не бачу, але генеральські лампаси досить переконливі. То ж віря».
Через декілька хвилин ми з Миколоя Миколайовичем обмінѐлисѐ координатами і запрошеннѐми від
мене зустрітисѐ з моїми вихованцѐми в ДІСО, ѐкий він, виѐвлѐютьсѐ, добре знаю, в т.ч. і першого проректора
О.О.Гладчука (повезу вітаннѐ йому) та від нього – до свого офісу в Донецьку (знову ж таки, мабуть, ѐкась
специфічна назва його резиденції існую). Тож коли мимо проходила Маріѐ Миколаївна Галік (моѐ телефонна
співрозмовницѐ, заступник голови оргкомітету і директора МІОК), ѐ тут же доповіла про знайомство з паном
Гетьманом. У відповідь прозвучало: «Бачу, Ви активно спілкуютесь. Це добре. А Гетьман – мій рідний брат».
Між іншим, моя товариську прихильність пані Маріѐ відзначила вже через 1-2 години післѐ першої моюї
поѐви в МІОК. Сфотографуватисѐ порѐд із живоя постаття – Гетьманом Українського Козацтва – цікавіше,
приюмніше, ніж на фоні пам’ѐтника, хай і найвидатнішого, але покійного Гетьмана. Післѐ вечері о пів на 23-я
годину нас розвозѐть за місцем проживаннѐ.
Між іншим, сьогодні десь мій шлѐх пересіксѐ з отаким монументальної постаті с. Луїзи Цяпи –
голови патріаршої катехитичної комісії УГКЦ, директора катехитичного Педагогічного інституту УКУ,
ліценціата з Богословії, докторанта, ѐка повідомила про своя педагогічну діѐльність. Перемовиласѐ
одніюя-двома фразами із Московським свѐщеником, конфесійну належність ѐкого спочатку не могла
визначити, але він жартома змусив напружити мозок, тож визнала в ньому греко-католика. Справа в
тому, що про ГКЦ у Москві раніше не чула, ѐк і в Донецьку, а живого представника ГКЦ вперше
побачила років три назад на конференції в Донецькому інституті штучного інтелекту. Там були і
представники УПЦ Київського патріархату, протестантської церкви і Свідомості Крішни із США.
Останнього супроводжував його послідовник – західноукраїнець. Не розумія таких і багатьох подібних
відступів від нашої свѐтої Церкви.
День другий. Вирушая в дорогу до університету пішки, бо хочу хоч трішечки ознайомитисѐ зі
Львовом, хоча б із студентським містечком та прилеглоя до університету територіюя. Та й совість
деѐким чином намагаясь заколисати, адже витрати оргкомітету на транспорт вважая за надмірну
розкіш длѐ учасників конференції. Щоправда, сенс в цьому, звичайно, ю: ніхто нічого не шукаю, не
поспішаю, не хвиляютьсѐ з приводу можливого запізненнѐ, а всі заходи відбуваятьсѐ вчасно. Можливо,
в нас радѐнська психологіѐ все ще переважаю над ювропейськоя. Заспокояю совість один чинник: ѐ
приїхала за свій кошт у вільний від занѐть час, тож робля, що хочу, а студентам завжди розповідая про
всі конференції, і вони сприймаять ці одкровеннѐ за подарунки. Почувая себе цілком упевнено, бо
слідуя студентським курсом, не відхилѐячись від нього ні на йоту. Та й спостерігая за поведінкоя
студентів-хлопчиків, ѐкі мене «ведуть» до пункту призначеннѐ.
Сьогодні секційний день. а у розпачі: куди йти, нецікавої чи неактуальної секції немаю,
працяватимуть вони одночасно. Такі труднощі через багатоплановість конференції буваять не часто. ак
оптимально використати час? Наприклад, третѐ і четверта підсекції секції №2 – «Музична культура
української діаспори», «Образотворче мистецтво....» з відповідними виставками. Перша відбудетьсѐ у
музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької, а друга – у Львівській галереї мистецтв (палац
Потоцьких)! А історіѐ, мова, література, політика... Цей вибір став длѐ мене істинним випробуваннѐм.
Між нібито професійним обов’ѐзком (такої, абсолятно «моюї секції» взагалі-то й немаю, та й що «мою» і
«не мою»?) і покликом душі. На музичну культуру, ѐкщо й не попаду, то ѐкось компенсуять концерти,
ѐкі запрограмовані оргкомітетом. Музично-меморіальний музей, звичайно, при цьому випадаю, але ж ѐ
можу ще приїхати до Львова. акщо вже пані Маріѐ так активно сприѐла незнайомій донеччанці цьому
приїзду, то вже іншим разом прикладу всі зусиллѐ, аби не пропустити такого чи подібного заходу. До
початку роботи секцій залишаютьсѐ білѐ 20 хвилин. І тут перед фасадом головного корпусу в поле зору
попадаю Г.Удовенко (немаю необхідності його представлѐти). Надзвичайно цікава длѐ мене постать. Свої
особливі длѐ мого регіону, політичні пристрасті та сумніви удома обговорявати ні з ким, тож бажаннѐ –
використати унікальну можливість – зіставити свою баченнѐ подій із отаким надзвичайно обізнаної в цих
справах і поміркованої лядини з цього моменту бере верх над усіма потребами. І тут мене «замкнуло»,
випало із пам’ѐті його «по батькові». З кимсь раджусѐ, бо ще не дуже впевнено себе почувая зі
звертаннѐми «пан», «пані» (чи завжди їх можна вживати та чи стосовно будь-ѐкої особи), хоча «процес
пішов». Тим часом із ним, не замовкаячи ні на мить, говорить одна із учасниць форуму. Пауза. І ѐ
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рішуче підходжу, представлѐясь, сповіщаячи мету свого зверненнѐ. Не встиг пан Геннадій
відреагувати, ѐк нас запросили до роботи. Вже на ходу Геннадій Йосипович («розімкнуло») пропоную
сісти порѐд із ним на засіданні секції і все, мовлѐв, обговорити. Цѐ ідеѐ мені сподобалась, але мого
співрозмовника відволікли, а між тим з’ѐвилась Т.М.Лебединська (чи то філософ, чи то філолог), ѐку ѐ
особисто хотіла б послухати. Поки пан Удовенко шукав політичну секція, ѐ опинилась порѐд із Тетѐноя
Миколаївноя в історичній підсекції другої секції. Але перша доповідь, мабуть, дуже цікава, через
неймовірні вади дикції викликала лише прикрість. Моѐ ж сусідка значитьсѐ серед останніх в програмі.
До речі, особливістя ціюї конференції ю присутність майже всіх заѐвлених доповідачів і чітке дотриманнѐ
програми. Досада посиляютьсѐ тим, що заради доповіді Т. Лебединської ѐ пожертвувала спілкуваннѐм
із паном Г.Удовенком (погналасѐ за двома зайцѐми з відомим наслідком). То ж післѐ першої доповіді
залишая ця аудиторія (чого ніколи собі не дозволѐя) і прѐмуя до найближчого знайомого актового залу.
Там засідаю секціѐ №7 «Роль канадців у налагодженні міжнародної співпраці у спеціальній
освіті». Через декілька хвилин розумія, що Маріѐ Миколаївна була на 100% права, задовго до початку
конференції, пропонуячи прийнѐти участь саме в ній, і ѐ відчула, ніби щуку кинули у воду. Лідируять
киѐни (Інститут спеціальної освіти АПН і корекційної педагогіки та психології НПУ ім. Драгоманова) та
господарі міста, а головуять директор Українського Центру Засобів і Розвитку Коледжу ім. Гранта
МакЯена (Канада) та директори названих інститутів академіки В.Бондар і В.Синьов.
акщо узагальнити інформація 11 доповідей, ѐкі ѐ дуже уважно і з великим задоволеннѐм
вислухала, відповідей на мої численні запитаннѐ та особистого спілкуваннѐ у перерві з Р.О.
Петришиним, В.М. Синьовим, В.І.Бондарем та ін., то суть її відносно аутизму зводитьсѐ до наступного.
1.Педагоги володіять термінологіюя щодо аутизму, а 15 років тому, коли ѐ складала аналітичний
оглѐд вітчизнѐної літератури з проблеми аутизму за період 1970-1988 рр., ѐ знайшла всього 10 джерел (і
це були виклячно дослідженнѐ медиків, а аутизм розглѐдавсѐ в регістрі шизофренії). В наступні роки
інтерес до проблеми зростав, кількість публікацій у 90-і роки досѐгнула 45, до лікарів приюдналисѐ
психологи, а потім і дефектологи. Психіатрам, за поодинокими винѐтками, аутизм був ближчий ѐк
симптомокомплекс шизофренії, інші спеціалісти більш схильні були розглѐдати РДА ѐк самостійну
форму дизонтогенезу. Гірше того, всі дослідженнѐ того періоду проводилисѐ поза межами України,
здебільшого в Москві, Ленінграді та країнах Балтії. А кількість дослідників не перевищувала 20.
2. В означених інститутах виконуятьсѐ кандидатська і докторська дисертації з проблем аутизму, а
за весь згаданий період (30 років) були виконані лише 3 дисертації: лікарем Коганом В.Я. – 1978 р.
(аутизм в контексті шизофренії), біологом Нікольськоя О.С. – 1985 р. – обидві кандидатські; лікарем,
к.м.н. Лебединськоя К.С. – 1985 р. (галузь – психологіѐ, а корекціѐ – медикаментозна) – докторська,
перша – в Ленінграді, наступні – в Москві.
3. ак у Львові, так і в Киюві, діять певні корекційно-реабілітаційні Центри, з керівниками ѐких мені
не вдалосѐ познайомитисѐ. Там, ѐк ѐ зрозуміла, працяять також і з дітьми-аутистами. Не зная віку цих
центрів, але важливо, що вони ю сьогодні та на їх базі виконуютьсѐ НДР. Але мені відомо, що в 1994 році
за ініціативоя батьків було створено перше в Україні Товариство сприѐннѐ сім’ѐм із дітьми, ѐкі
страждаять на аутизм «Від відчая до надії», ѐке налагодило зв’ѐзки з подібними товариствами та
відповідними НДІ в інших країнах (Президент – О.Богдашина (Україна) і віце-президент Кіт Хау (Англіѐ).
Наступного року була відкрита школа длѐ дітей-аутистів в Горлівці Донецької області, ѐка дію і донині.
4. Отже, в Україні вже ю аутисти, хоча кількість їхня ніхто не підраховував, а офіційна статистика
дітей із особливими потребами далека від істини. акщо врахувати, що перший аутист у Донецькій області
(скоріш за все, і в Україні) «поѐвивсѐ» білѐ 15 років тому, та ще й за ініціативоя матері ( діагностований у
Англії), то ю надіѐ, що такі діти будуть зареюстровані і отримуватимуть адекватну допомогу.
5. Певні досѐгненнѐ у вивченні аутизму в Україні та наданні адекватної допомоги таким дітѐм
набуті завдѐки плідній співпраці з Канадським Українським Центром Засобів і Розвитку, на ѐкий
посилалисѐ доповідачі, висловляячи подѐку його директору п. Петришину Р.О.
6. Надзвичайно цікавоя, вчасноя і несподіваноя длѐ мене, лікарѐ, була доповідь кан. фіз.-мат.
наук, професора згаданого НУ ім. Драгоманова А.Шевцова «Понѐтійно-термінологічний апарат
корекційно-реабілітаційної справи ѐк чинник міжнародної наукової комунікації», ѐкий справедливо
звинуватив фахівців-неофітів у хаотичності, несистематизованості, неточності понѐть і термінів. Вносить
цілком слушні пропозиції, наприклад, замість понѐттѐ «інвалід» вживати «обмежена життюдіѐльність» і
т.ін. Але це потребую відповідних узгоджень, особливо в соціальній галузі. А ѐ подумала: зовсім
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безглуздо виглѐдаю діагноз «дитѐчий аутизм», ѐкий ставитьсѐ в Україні. А коли дитина перестаю нея
бути, то й що? Можна очікувати, що дорослі, ѐкщо не позбавлѐтьсѐ цього формуляваннѐ, то
повернутьсѐ до діагнозів радѐнських часів: «шизофреніѐ», «розумова відсталість» і т.п.
То ж відчуваютьсѐ, що ми все ще відносно аутизму стоїмо на початковому відрізку шлѐху розвитку
проблеми. Та й опановуять великі сумніви відносно того, що в розумінні наших науковців і практиків
(медиків, психологів і педагогів) ю аутизм. Але перший крок зроблений і ѐкби на цій конференції
побувала професор психології Бірмінгемського університету О.Богдашина (Англіѐ), завдѐки ѐкій в
Україні поѐвивсѐ перший аутист, ѐка організувала перше в Україні «Товариство сприѐннѐ ...» та перший
в Україні семінар, а потім і Міжнародні конференції з проблеми аутизму в 1996 і 1997 рр. «Аутизм:
вчора, сьогодні та завтра», «Аутизм не знаю кордонів», вона б відчула себе безмежно щасливоя.
Післѐ цього почалисѐ доповіді, не пов’ѐзані з аутизмом. Тому, скориставшись перервоя на каву і
намагаячись компенсувати втрачену можливість поспілкуватисѐ з Геннадіюм Йосиповичем, ѐ
перемкнулась на політичну секція (№2). Хоча п.Удовенка там уже не було, та розчаруваннѐ мене не
спіткало. Головуячий – доктор Я.Даревич, професор фізики Торонтського університету, співробітник
Українсько-канадського дослідно-документаційного центру – своя коротку доповідь «Інформуваннѐ
англомовного світу про голодомор: дещо про створеннѐ і розповсядженнѐ документаційного фільму
«Жнива розпачу» ілястрував показом зазначеного фільму (англійськоя, французькоя, іспанськоя та
українськоя мовами), ѐкий знайшов широке розповсядженнѐ в Ювропі. Це треба тільки бачити, бо
говорити чи писати про нього тѐжко. Пан Даревич нагадав, що Черчіль свого часу запитав про голод у
Сталіна. Отже, ще в ті часи ѐвище було відоме за межами України.
Дуже зацікавила доповідь В.М.Піскун – д.іст.наук, с. н. с. КНУ ім.. Т.Шевченка, про голодомор в
Україні. Зазвичай, цѐ проблема представлѐютьсѐ у виглѐді документів, спогадів свідків тих подій,
статистики і т.п. Матеріал доповідача привабив науковим підходом – в історичному, філософському і,
особливо, в біологічному аспекті. Виѐвлѐютьсѐ, страх голоду зафіксувавсѐ на родинному, клітинному й
генетичному рівнѐх і максимально проѐвлѐютьсѐ в третьому поколінні. З такими враженнѐми ѐ й
звернуласѐ в перерві до Валентини Миколаївни. Доповідачка нагадала, що в цьому дослідженні
приймав участь відповідний фахівець (біолог чи то лікар, ѐ призабула). Відчувши несподіване розуміннѐ
і підтримку з боку лікарѐ (мабуть, юдиного із 400 учасників конференції), співголова ціюї секції
подарувала добротний і гарний навчальний посібник, ѐкий авторка презентувала на відповідній секції (з
автографом, до ѐкого приюднав свій і головуячий Я.Даревич).
Між засіданнѐми секцій №7 і №2 відбуласѐ обіднѐ перерва, а це – додаткова можливість длѐ
спілкуваннѐ. Сьогодні ѐкось стихійно за столом виникла політична дискусіѐ. В кінці її чоловіча команда
висловила фантастичну довіру: враховуячи доброзичливість, комунікабельність, толерантність і
схильність до компромісу, вони, мовлѐв, обрали б мене Президентом. Жарти жартами, але цей епізод
все ж закарбувавсѐ у звивинах, тож треба виправдовувати довіру громадѐн. Несподівано спливло в
пам’ѐті проханнѐ учасників секції № 7 ознайомити їх із елементами мистецтва актового залу, бо вони,
мовлѐв, не маять можливості в ході засідань піднѐти очі до стелі (і це суща правда). а й сама питаннѐ
записала: хто автор живопису, архітектури «Львівської політехніки», коли збудована цѐ споруда та в
ѐкому стилі? Спочатку виникла ідеѐ звернутисѐ до архітектурного факультету, але ініціатора не
знайшлосѐ. Тому ѐ вирішила діѐти самостійно. За порадоя М.М.Галік звернуласѐ до вченого секретарѐ
університету, від нього – до директора музея. «Сідайте, ѐ вам за 15 хвилин все розповім» – чуя. «Але
це цікавить не тільки мене, а й громаду» – у відповідь. Отже, домовлѐясь і узгоджуя між усіма гілками.
Післѐ завершеннѐ роботи секцій і вечері вирушаюмо в пішохідну екскурсія на «Зустріч зі
Львовом», ѐку проводить миловидна дівчина, очевидно, студентка. В переходах між історичними та
архітектурними пам’ѐтками, ѐк завжди, спілкуясь. Спочатку опинилась порѐд із п.Удовенком (спробуй
бути полум’ѐним атеїстом при цьому!). На перше коротке запитаннѐ загального характеру Геннадій
Йосипович відповів так само лаконічно, але вагомо, і ѐк мені здаютьсѐ, більш щиро, ніж могла очікувати
від дипломата такого високого рангу. Друге мою запитаннѐ, більш конкретне, потребувало чи то
більшого зосередженнѐ відповідача, чи то деѐкої розшифровки запитаннѐ від мене. Поки ѐ подумки,
про всѐк випадок, шукала оптимальний варіант формуляваннѐ запитаннѐ, а мій співрозмовник,
можливо, так само – формуляваннѐ відповіді на непросте запитаннѐ, Геннадіѐ Йосиповича хтось
«перехопив», поставивши остаточно крапку на нашому спілкуванні. Досаду дещо пом’ѐкшили наступні
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події, проте деѐка гіркота все ж залишиласѐ, можливо, назавжди, бо радника Президента, депутата і т.
ін. можу ще почути, а ось Геннадіѐ Йосиповича – наврѐд чи.
Наступним співрозмовником на черговому переході став О. Полець – Голова руху «За Помісну
Українську православну Церкву» (США). Короткий перехід обумовив і таку ж коротку співбесіду, але в
кінці її в моїх руках з’ѐвилисѐ дві цікаві книжки одеситки Г.Могильницької «Лотос» і «Хроніка великого
ошуканства», 2007, одним зі спонсорів їхнього видавництва був мій співрозмовник, очевидно, з
дружиноя (прочитала вдома двічі).
Екскурсіѐ закінчиласѐ білѐ Церкви Свѐтої Ювхаристії (Домініканського собору), в ѐкому з 19.30 ми
насолоджувалисѐ виступом капели бандуристів «Карпати» із заслуженим діѐчем мистецтв України
арославом Мелехом на чолі.
Перед початком концерту директор МІОК І.М.Клячковська, еталон української жіночої краси,
розуму і вихованості з неабиѐкими ораторськими здібностѐми, повідомила тих, що не були учасниками
конференції, з чим пов’ѐзаний цей концерт, і всім тепло і шанобливо представила капелу «Карпати».
Чоловіча капела бандуристів Українського Товариства сліпих (УТОС) заснована в 1953 році. Це –
унікальний і самобутній колектив, юдиний у світі, в ѐкому працяю 70% бандуристів – інвалідів по зору.
Фундатором капели був також інвалід Ярій Данилов, учень відомого в Галичині кобзарѐ Яріѐ
Сингалевича. За визначні творчі успіхи у 1964 році колективу присвоюне почесне званнѐ «Самодіѐльна
народна капела бандуристів» і далі капелу супроводжували тільки перемоги і призові місцѐ на всіх
рівнѐх. Музичний ансамбль складаять 22 бандури, цимбали і акордеон, вік артистів від 15-20 до 60-65
років, всі вони одѐгнені в однакові вишиванки і чорні бряки, серед них ю і неукраїнці. Концерт почавсѐ
молитвоя «Царя небесний, утішителя» (муз. Барвінського) у виконанні двох солістів-бандуристів. Услід
прозвучала «Аve Maria» Ф.Шуберта. Соліст-тенор мовоя оригіналу виконав широко відомий твір, ѐкий ѐ
ніколи не чула в чоловічому звучанні, а під акомпанемент бандури, можливо, й не доведетьсѐ більше
почути. Це – ѐвище, надзвичайне! А далі хор бандуристів виконав «Рідний края» (муз. В.Митяка). І
пішло-поїхало: «Україна мати», «Ой пущу ѐ козаченька», «Ей гук, мати гук» (муз. двох останніх пісень
М.Лисенка), «Гомін, гомін по діброві» (муз. Бураківського), «Ой ходив чумак» – старовинна українська
піснѐ у виконанні соліста-баритона у супроводі сопілки (також длѐ мене чудо), потім «Ой у полі при
Дунаї» С.Питкевича. Співаять усі натхненно. Далі у виконанні двох солістів відбуласѐ прем’юра «авора і
ѐворини», автор ціюї пісні присутній у залі Дмитро Павличко. Слідом «Ой там за лісочком», «Ніч така
місѐчна», «Гуцулка Ксенѐ» (муз. а.Марченка) і під кінець «О спомагай нас, діво Марію» (муз.Шахевича).
ак сприйнѐли це свѐте дійство капели і окремих її солістів слухачі? Глибокоя тишея, ѐка
перериваласѐ вибухами бурхливих оплесків і емоційних «Браво!» І так, що й через 3 тижні не можу
спокійно описувати ця подія. А в той момент взагалі втратила дар слова. Тож ѐк манну небесну
сприйнѐла Наталя Литвиненко-Орлову – голову НКАУ Мурманської області, моя землѐчку (макіївчанку
в минулому), – ѐка знайшла силу від усіх присутніх дуже проникливо, артистично, вишуканоя
українськоя мовоя подѐкувати згаданому а.Мелеху, засл. арт. України І.Дирѐвському та всьому
колективу чудового колективу бандуристів «Карпати» за неоціненний подарунок, ѐкий зробив останній
учасникам Конгресу і всім присутнім. А неординарний Д.Павличко... Заспівав «Ой у лузі червона
калина» і закликав приюднатисѐ до нього. Всі співаять стоѐчи. Одна жінка позаду мене стоїть на
милицѐх, співаячи, а попереду моѐ знайома п.Анна із Польщі співаю плачучи.
Місія мурманчанки продовжив представник української діаспори, Генсек Світового Конгресу
Українців п.Педенко (США). А заклячним акордом торжества стали «Многаѐ літа» у такому ж
колективному виконанні (бандуристів і гостей). Гострі відчуттѐ від пережитого, мабуть, ѐк завжди,
позбавили б сну, аби їх дещо не приглушив ще один сярприз, ѐкий очікував на виході із собору.
До мене підійшла Г.П.Мацяк, професор філології ЛНУ ім. І.Франка, і фразоя «Мені сказали, що Ви
хочете мене бачити» повністя перемкнула на зовсім іншу тематику. Справді, ѐ дуже хотіла її бачити, аби
«звітуватисѐ» про хід справ щодо її поради стосовно з’ѐсуваннѐ деѐких питань мого родоводу за
запропонованим нея сценаріюм післѐ знайомства в минулому році на Конгресі українознавців. Ми
настільки захопилисѐ обговореннѐм звіту та подальших дій, що Т.М.Лебединській довелосѐ
роз’юднувати нас закликом «Відпустіть». Пані Галині, мабуть, доводилосѐ працявати в архіві, і досить
плідно, тому на відміну від мене вона покладаю великі надії на архівні розшуки. Галина Петрівна
схвально поставиласѐ до перших моїх кроків і радила не зупинѐтисѐ. Отже, поїду до Катеринослава.
Гуртом дісталисѐ університету, де на нас уже очікували автобуси, аби розвезти до готелів.
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День третій. а ще не вирішила, в ѐкій секції буду працявати, тому налаштовуясь на
центральний корпус університету. Та й десь забула програму і хотіла б зустрітисѐ з письменницея
Л.С.Худаш (Шевело) – канд. пед. наук, членом Вченої ради МАЛІЖ, лауреатом Огіюнківської премії в
галузі громадської, політичної та духовної діѐльності, – з ѐкоя познайомиласѐ вчора, навіть не
пам’ѐтаячи, за ѐких обставин, ѐк і її зовнішності. Лідіѐ Сергіївна, запропонувавши своя візитку,
журиласѐ з приводу того, що не може подарувати мені свої книжки, бо вже нічого в неї не залишилосѐ,
але завтра принесе. Тож сьогодні сподіваясь на зустріч із вродливоя русоволосоя літньоя жінкоя
невисокого зросту у гарній вишиванці.
Автобус, ѐк завжди, відвіз уже нас двох (інші сусіди вже поїхали додому) до університету і ѐ тут же
віддаясь пошуку своюї програми, направившись до харчового пункту згідно поради члена оргкомітету.
Там із приюмноя усмішкоя спочатку мені подали надія, а вручивши замість очікуваного 4 книжки з
візитками пані Л.Худаш, ненавмисне змусили переоріюнтуватисѐ зі своїх егоїстичних піклувань на турботу
про ближнього. Мабуть, наше знайомство пов’ѐзане, скоріш за все, з кавоя, бо післѐ частуваннѐ нея Лідіѐ
Сергіївна виглѐдала дещо стурбованоя з приводу того, що в неї нічого не залишилосѐ і тому їй нічого мені
подарувати. Отже, тепер мені конче необхідно зустрітисѐ з власником цих книг, аби повернути їх. А тепер
треба поспішати, хоч на півднѐ, до палацу Потоцьких, ѐкий обрала післѐ довгих роздумів.
На виході з території університету несподівано зупинѐю Р.Петришин із Канади (керівник секції №
7, де ѐ дуже активно поводиласѐ) запитаннѐм, що мене спонукало до приїзду сяди. а досить сумлінно
відповіла, навівши чотири аргументи і, вибавчишись, вирушила далі. Можливо, це був лише привід длѐ
більш ґрунтовного спілкуваннѐ (коли вже зупинив), в ѐкому ѐ також була зацікавлена, але цього разу ѐ
вирішила за всѐку ціну дістатисѐ палацу Потоцьких (і ні кроку в бік!). Дісталасѐ цілі в остання мить, коли
актовий зал уже був переповнений, але інтелігентна жінка бальзаківського віку ювропейського зразка
ляб’ѐзно запропонувала мені місце попереду себе в другому рѐду. На стільці були ѐкісь речі і поки ѐ
розмірковувала, чи до ладу займати його (збоку розташувавсѐ теле-, мігрував у залі фоторепортер),
стілець і ще один порѐд, ѐк по щучому веління, звільнилисѐ і ѐ спокійно зайнѐла один із них. Хоча в залі
стоѐло чоловік 20, а ѐ всілѐко намагаласѐ запросити кого-небудь, зусиллѐ мої були марні, ніхто так і не
наваживсѐ сісти на сусідню місце, гадаячи, мабуть, що останню призначене длѐ vip-персон.
Почаласѐ презентаціѐ нового спільного українсько-американського виданнѐ – двомовної
антології «В іншому світі: Антологіѐ української літератури в англомовних перекладах поетеси Вірлѐни
Ткач і відомої американської поетеси і перекладача Ванди Фіпс та в дійствах мистецької групи ара».
Автор-упорѐдник, ѐк і ведуча, – Ольга Лучук, доцент ЛНУ ім. І. Франка, автор передмови – Наталіѐ
Пилип’як, професор Альбертського університету в Едмонтоні (Канада). Опублікована в 2008 році у
виданні «Срібне слово» антологіѐ містить твори 37 українських письменників (в оригіналах та
перекладі), а також добірку українського фольклорного матеріалу: українські народні думи, обрѐдові
пісні, легенди, замовлѐннѐ тощо. Книга маю 3 розділи: «Свѐто зі Сходу», «Поезіѐ в дії», «У пущу і в
минуле» і містить повний переклад Л.Українки та інших класиків і сучасників, в т.ч. Оксани Забужко.
Вірлѐна Ткач представлѐю присутніх в антології та в цьому залі: Лядмилу Таран, Віктора Неборака,
Тараса Лучука, Яріѐ Винничука, ѐкі згодом читаять свої вірші, а деѐкі ще й приймаять участь у
двомовних виставах разом із В.Ткач (В.Ткач повідомлѐю, що в Америці нікого не навчаять географії,
тому не дивно, що американці Киюва не знаять, а ѐкщо хтось чув про нього, то не знаю, де шукати на
карті). Пані Вірлѐна публікуютьсѐ у відомих американських журналах (пише й пісні), а в мистецькій групі
«ара» поставила поезія в сценічному виконанні. Спочатку грали на сцені американці не
американського походженнѐ. Вистава була двомовноя і так вона звучить і сьогодні: Вірлѐна читаю
українськоя, а Ванда – англійськоя мовоя. «Лісову пісня» Л.Українки зіграли вперше в театрі ім.
І.Франка, в Москві продовжували навіть під час путчу. А коли стало відомо про незалежність України,
вистава про Чорнобиль відбуласѐ в Білоцерківці, потім у Харкові. Пригадую, що там був сліпий, ѐкий
потім поїхав у апонія і там через 2 роки став письменником.
Переклади усні, здійснені двома авторами, не такі, ѐк усі. Жоден театр не ставить поезія таким
чином. Такий варіант також популѐризую українську літературу. Переклади можуть використовуватисѐ у
навчанні.» Книжка тѐжка, бо вагоме слово»(маютьсѐ на увазі «Поле бажаннѐ»). Двомовну виставу не всі
можуть однаково ѐк виконувати, так і слухати (той, хто може чути більше, ніж текст, тобто слухати
тілом). «Розмиту чорну туш» читаю Вірлѐна Ткач з Лядмилоя Таран, «Листи до матері» з Яріюм
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

Винничуком, «Літаячу голову» з Віктором Небораком, «Зазеркаллѐ» (Оксани Забужко) і «Співуче
дерево» – Мар’ѐноя Садовськоя, далі – з Тарасом Лучуком.
Презентаціѐ закінчуютьсѐ. Гостѐм даруять сувеніри (з дерева) у виглѐді пташки, нагороди від
«Лебедѐ». Порѐд із Вірлѐноя з’ѐвлѐютьсѐ п.Ельдара Ткач. Тут ѐ загубила ниточку події і коли
опам’ѐталасѐ, а пані Ельдара повернуласѐ на свою місце, ѐ уточнила запитаннѐм: «То Ви – мама
Вірлѐни?» Щаслива, трохи збуджена сусідка позаду, ѐка запропонувала мені на початку цього заходу
наполовину вільний стілець, охоче відповіла: «Так, ѐ її мама» (щаслива мама вельми успішної, щасливої
доньки – примітка автора).
Наприкінці п.Вірлѐна дѐкую оргкомітетові МІОКу і дарую йому книгу. Всі почали підніматисѐ і йти
хто куди: одні до п.Вірлѐни за книгоя чи автографом, ѐ – оглѐдати палац. Хотілосѐ б поюднати і те, і
інше, але треба було вже поспішати до університету.
Відкритих длѐ оглѐду залів виѐвилосѐ лише 3 (в інших відбуваютьсѐ реставраціѐ). Архітектурний
стиль палацу – класицизм і бароко, не зная, чого більше, на мій поглѐд, начебто – другого. Живопис
характеризую епоху Відродженнѐ, цікавий музичний інструмент поюдную елементи чи то піаніно, чи то
клавесину і арфи. Виѐвлѐютьсѐ, це клавікорд, а раніше називавсѐ піанофорте.
Прѐмуя до виходу і помічая цікаві грати на сходинах, ѐкі ведуть на другий поверх.
Відрекомендовуясь озброюній охороні і прошу дозволу помилуватисѐ гратами. Дозвіл отримала із
попередженнѐм не йти далі, бо все одно не пустѐть інші дозорці. З цікавинкоя ѐ познайомилисѐ, а далі
ніхто не зупинѐв, але побачивши в залі скульптуру без голови, рішуче зупиниласѐ із наміром
повернутисѐ сяди, коли реставраційні роботи будуть закінчені й голова з’юднаютьсѐ з тулубом.
Поспішая до університету на третю пленарне засіданнѐ. В обідня перерву уперто шукая Лідія
Сергіївну (оргкомітет попередила ще зранку, мовлѐв, книжки її у мене). Помилково зупинѐя трохи
схожу учасниця конференції, ѐка виѐвиласѐ активноя і орденоносноя козачкоя. Поспілкувалисѐ, і ѐ
отримала в подарунок козацьку газету, ѐка дещо розширила мої уѐвленнѐ про стан справ у сучасному
козацькому воїнстві.
На засіданні виступали ті учасники, ѐкі з ѐкихось причин ще не встигли виконати ця місія.
Ґрунтовно доповів М.А.Петрунѐк, адміністратор Асоціації українців в Іспанії «Україна», голова секції №
5, представник IV хвилі еміграції (заробітчан), директор Міжнародного благодійного фонду. На відміну
від П.Симоненка й Д.Табачника, ѐкі говорѐть, що «Україні залишилосѐ 2 роки», висвітляю оптимізм.
Розповідаю про внесок українських заробітчан в Іспанії в економіку України і поширеннѐ інформації про
своя батьківщину та її культуру за кордоном: 1) великі грошові перекази піднімаять сектор будівництва
в нашій країні, займаячи величезну кількість робочих місць в Іспанії та вивільняячи їх в Україні, 70% їх
повернутьсѐ додому (алкоголіки там не прижилисѐ), а 30% будуть працявати «на себе» в Іспанії, бо
через 2-3 роки перебуваннѐ там вони починаять шукати таку можливість, 2) активно вивчаять іспанську
мову, 3) ці ляди несуть за кордон культуру, інформація про чудову Україну, адже знаять там лише
А.Шевченка. Закликаю Україну максимально використовувати їх, називаю українців, ѐкі допомагаять
діаспорі: Д.Павличка, Левка Лук’ѐненка, Ніну Матвіюнко.
І.М.Клячковська повідомлѐю про участь у цьому форумі понад 400 представників із 28 країн,
тобто усіх членів СКУ. Тож конференціѐ переросла в Конгрес. Програма її, очевидно, версталасѐ в
останні дні, тому в ній вживаютьсѐ «Конгрес», ѐк і в ЗМІ, ѐкі активно сповістили наших громадѐн про це
зібраннѐ. Розповіла про підготовку його, активну участь своїх колег (а в МІОК всього 20 співробітників)
та волонтерів із різних закладів та відповідних посадових осіб і організацій, причетних до організації
Конгресу. Тепло і проникливо подѐкувала всім, в т.ч. і гостѐм, за приїзд і активну участь (до речі, через
тиждень післѐ Конгресу це зробила у письмовій формі, а згодом ще й фото надіслала, такої уваги з боку
оргкомітету відчувати не доводилось).
Л.Г.Скрипникова – Голова Карельської республіканської громадської організації «Товариство
Української культури «Калина», член Президії Української Всесвітньої Координаційної Ради (з
«Калиноя» ми ще зустрінемосѐ сьогодні), – висловила прикрість з приводу того, що російська спільнота
проѐвила себе не дуже активно (у відносній млѐвості її ю й об’юктивні причини – прим. автора). Післѐ
виступу Л.І.Петрух, д. фарм. наук, проф. Львівського мед університету про внесок вчених української
діаспори в розвиток сучасної української медичної термінології, звітуятьсѐ керівники секцій: О.
Пеленська – вільний дослідник, співголова IV підсекції (Прага, Чеська республіка), згаданий раніше
Я.Даревич, М.Прокопович – голова Товариства української культури Хабаровського края «Зелений
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клин» (Росіѐ), пропоную розширити мережу літніх таборів длѐ дітей діаспори. До речі, сьогодні в їдальні
з ціюя пропозиціюя несподівано до мене звернувсѐ доктор а.І.Сирник – член управи Історичного
товариства у Польщі, канд. іст. наук. Ця ідея підтримали в Донецьку Голова Товариства «Польська
культура Донбасу» і начальник відділу обласного управліннѐ освіти. Сподіваясь, конкретні дії не за
горами.
Владика Діонісій (Лѐхович), помічник голови Української греко-католицької церкви (Бразиліѐ),
підкресливши, що «Україна там, де ю українець», пропоную ввести спеціальність «викладач
христиѐнської педагогіки». Далі – згаданий М.Петрунѐк, О.Винницька – почесний консул Канади у
Львові, голова секції № 6, і насамкінець – знайомий нам В.Бондар висловив бажаннѐ співпрацявати з
міжнародним товариством із проблеми аутизму (до останнього часу ці проблеми, окрім окремих
науковців, мало кого цікавили, особливо чиновників). А від ученого такого високого рівнѐ та керівника
НДІ не доводилосѐ чути і навіть мріѐти.
Післѐ звітів голів секцій із надзвичайно цікавими, ѐ б сказала, програмними пропозиціѐми,
виступив Д.Павличко. Вони збудили, мабуть, усіх присутніх. Серед них: 1)звернутисѐ до прем’юрміністра України, щоб передбачити кошти длѐ національних університетів Донецька, Дніпропетровська,
Харкова, Одеси, Сімферополѐ длѐ співпраці з міжнародними університетами (маютьсѐ на увазі, мабуть, в
першу чергу діаспора), можливо, із залученнѐм «Львівської політехніки», 2) до Президента України –
виступити із законодавчоя ініціативоя..., 3) обирати із діаспори до парламенту України по 1
представнику і т.д.
Пропозиції були підтримані голосуваннѐм.
Настав час взаюмних подѐк. Післѐ надзвичайно доброзичливого, теплого виступу І.Клячковської,
голови оргкомітету, директора МІОКу, їй були вручені символічні подарунки від Карелії, Башкортостану
та ін. Особливо сподобавсѐ дзвоник, ѐкий би скликав і в подальшому усіх нас. І тут на фоні останнього,
карельського рушника і квітів на трибуні , ѐк із-під землі, постала оперна співачка з піснея. Дуже
зворушливо. До речі, цѐ зовні типова українка з сильним голосом не вперше чарую «конгресменів»,
завжди з’ѐвлѐютьсѐ на трибуні зненацька, не в сценічному одѐзі, тому сприймаютьсѐ спочатку ѐк
учасницѐ конференції, ѐка ще й співаю. Мікрофон перед цим із трибуни передбачливо забрали, бо
старовинний зал із чудовоя акустикоя , здаютьсѐ, не витримав би такого звукового навантаженнѐ.
Шкода, що, мабуть, елемент несподіванки перешкодив мені запам’ѐтати її ПІБ. Та й її репертуар, без
сумніву, особливий, на жаль, геть-чисто випав із перевантажених звивин. Між іншим, пригадуя вислів
кримчанки, учасниці минулорічного Конгресу українознавців у Киюві, нібито в мене працяю на відміну
від статистичної більшості не 15% коркових клітин, а всі 100, що ѐ рішуче заперечувала. А тепер мені
самій здаютьсѐ, що засвоюний обсѐг інформації більше можливого, нормального. а відчувая
переповненнѐ своїх звивин. А що занадто, то не здраво. Заспокояю лише впевненість, що цѐ інформаціѐ
невдовзі ѐкось розсіютьсѐ і звивини повернутьсѐ до звичайного, повсѐкденного стану.
Ремарка. На презентації «Антології...» мимохідь до мене звернувсѐ одесит із питаннѐм:
– ак до Вас тут ставлѐтьсѐ?
– Дуже добре, а ѐк може бути інакше?
– А мене образив ....(ім’ѐрек)
– аким чином?( Слідую відповідь, дійсно образлива).
– ак це могло статисѐ? Можливо, Ви спровокували?
– Ні, ѐ нічого не сказав.
Незабаром цей діалог забула, тому що «цього не може бути», адже ніколи на собі не відчувала,
мандрувавши по всьому Радѐнському Соязу та за його межами, а тим більше в Україні. Хоча
справедливості ради варто зазначити, що в Донецьку мені ставили таке ж запитаннѐ ѐк післѐ перебуваннѐ
в Киюво-Могилѐнській Академії, так і післѐ участі у фулбрайтівській (україно-американській) конференції,
Конгресі українознавців і Мистецькій конференції – в Киюві. І питаннѐ завжди викликали у мене подив,
адже ѐ вдома – хоч у Киюві, Закарпатті, Львові, хоч у Криму, Донецьку чи Дніпропетровську. А в нашому
домі до гостѐ завжди ставилисѐ навіть краще, ніж до своїх мешканців, то ж цей звичай і на мене
розповсяджуютьсѐ в тимчасових місцѐх перебуваннѐ. То ѐк же інакше! Але ѐкщо запитуять, то, мабуть,
буваю й не так. У такому разі не зайвим став би й експеримент у цьому контексті.
Ось тут і щаслива в усіх відношеннѐх нагода трапиласѐ: в полі зору з’ѐвиласѐ найколоритніша
персона Конгресу –Д. Павличко. Блискучий оратор, палкий патріот, здатний визнавати й свої помилки
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минулого, на перший поглѐд, безкомпромісний, дотепний, відвертий. То ж не пощадить, сподіваясь,
ѐкщо і ѐ дозволя собі звернутисѐ до нього в такому ж ракурсі. Нехтуячи всіма умовностѐми, окрім
поваги до лядини взагалі, рішуче прѐмуя до нього і, не переводѐчи подиху, випаляя заготовлену
фразу. Длѐ пана Павличка, схоже, таке зверненнѐ стало несподіванкоя і поки працявала його
рефлекторна дуга у відповідь на подразненнѐ, ѐ пом’ѐкшила першу фразу другоя. Дмитро Васильович
вельми шанобливо, приѐзно, з ѐвноя приюмністя (ѐк висловилась Вірлѐна Ткач) реагував на мої
репліки, а коли, скориставшись паузоя, його перехоплявав хтось наступний, ѐ відчула, що моѐ долонѐ
знаходитьсѐ в його руці (можливо, вже давно) і він її легенько потискую. Остання ѐ так само обережно
вивільнила, аби дати можливість і іншим поспілкуватисѐ з VIP-персоноя (це ѐ так, лагідно, без тіні
іронії). Отже, ѐ не помилиласѐ: між нормальними лядьми не може бути непорозуміннѐ.
Співачка поліського края Л.Шевело так і не з’ѐвиласѐ, можливо, занедужала, але ѐ щось
придумая потім. А зараз ѐ, ѐк завжди, в цейтноті, хоча ніколи не запізняясь, і вирушая в остання
дорогу Конгресу, на заклячну частину його – концерт у Львівському будинку органної та камерної
музики, ѐкий знаходитьсѐ поблизу основного місцѐ подій. Концертний зал зустрів гостей органноя
музикоя. Порівнѐно з органом костелу св.Йосипа в Донецьку цей інструмент величезний і складаютьсѐ з
81 труби. Звуча-а-аннѐ... На сцені три дівчини із трьома ліхтариками в полотнѐних сукнѐх, босі. Одна
співаю, в т.ч. і «Ave Maria», інші говорѐть. Дуже зворушливо, сумно. Це – п’юса «Голодомор» –»Артмайдан» (Білорусь, Брест), за сценаріюм і постановкоя Лідії Дорошко – голови Української науковопедагогічної спілки Білорусі «Берегинѐ», канд. філол. наук, доцента. «Арт-майдан» – український
студентський експериментальний театр при Українській науково-педагогічній спілці Берестейщини
«Берегинѐ». Існую 11 років, ю дипломантом багатьох міжнародних театральних фестивалів. Виставуреквіюм «Голодомор» було показано вперше на 2-му міжнародному симпозіумі «Українська театральна
діаспора» (Київ, 2006), потім у багатьох школах і кінотеатрах Бреста, у Мінську, Чернівцѐх. Радіоверсія
спектакля записано Світовим радіо «Україна». Л.Дорошко наприкінці розповідаю про своя доля
(харків’ѐнка в минулому).
Далі відбуваютьсѐ презентаціѐ діѐльності Республіканського національно-культурного центру
українців Башкортостану «Кобзар» і центру українських студій Українського філіалу Московського
державного гуманітарного університету ім. М.О.Шолохова. Народний хор української пісні «Кобзар»
співаю «Свѐтий боже, свѐтий безсмертний, помилуй нас» (12 жінок і 4 чоловіки, всі у вишиванках). Потім
керівник хору Лядмила Бабушкіна розповідаю про себе та українство в Башкортостані.
Будучи росіѐнкоя, післѐ останнього перепису населеннѐ записаласѐ українкоя і стала
заслуженоя артисткоя України. Чоловік – татарин, акордеоніст, заслужений артист Татарстану. В
Башкортостані мешкаю 40 млн. населеннѐ, башкири – треті за чисельністя, а українців серед них 40
тисѐч. У Татарстані кожен 6-й – українець. Мову знаю лише старше поколіннѐ. Але в селі Золотоноша всі,
незалежно від національності, вивчаять українську мову, бо переважна більшість мешканців – українці.
Хоровий колектив декілька разів був в Україні, побував у Москві. Більш за все допомагаю Львівщина.
Лунаю піснѐ про чаюнѐток (автор Гетьман України Іван Мазепа), а далі багатонаціональний
колектив виконую башкирську пісня із солістом у національному вбранні.
На зміну хору «Кобзар» Лариса Григорівна Скрипникова, голова правліннѐ Карельського
республіканського громадського товариства української культури «Калина», представлѐю народний
хоровий колектив «Українська піснѐ» (Кареліѐ, Петрозаводськ), лауреата трьох Всеросійських конкурсів
ім. О.Кошицѐ, дипломанта Міжнародного фестиваля «Берегинѐ». Колектив працяю при Карельському
республіканському Товаристві української культури «Калина» (калина – покровителька лябові) та
Республіканському Центрі національних культур в Карелії (українці займаять IV місце за кількістя
мешканців Карелії). Художній керівник – Клара Стасяк, засл.арт. Карелії, засл. працівник культури Росії,
концертмейстер – Дмитро Степанов, лауреат всеросійських та міжнародних конкурсів народних
інструментів.
Далі хор чисельністя 20 співаків (3 чоловіки і 17 жінок із керівником на чолі) співаю послідовно:
«Соборна наша Україно», «Розпрѐгайте, хлопці, коней» (раніше солістом був Олекса Стасяк), «Ой у
вишневому садочку» (солістка дещо нагадую Ніну Матвіюнко), «Гей піду ѐ у лісочок», жартівливу фінську
пісня «Ворона».
Карельський хор «Калина» заступила дівоча хорова капела бандуристок «Гаудеамус» Народного
дому «Просвіта» НУ «Львівська політехніка» під керівництвом Христини Залуцької (12 бандуристок-співачок).
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Пролунали «Заграли музики-музиченьки», «Не забудь», «Піснѐ про матір» (муз. Поклада, слова
Олійника) і заклячними акордами прозвучали «Ave Maria» Франца Шуберта у виконанні Х.Залуцької у
супроводі музично-хорового ансамбля бандуристок і ще щось на слова Петренка, можливо, не гірше
від попереднього виконаннѐ, але післѐ незвичайної, нечуваної і небаченої «Ave Maria» у такому
музичному і хоровому супроводі одѐгнених у національні костями акомпаніаторів, ѐ вже все те, що
настало потім («Хто там бродить» Олексика в обробці Х.Залуцької) сприймала немов у тумані.
Повернули до буттѐ «Моѐ юдина» та «Боже юдиний, Україну бережи» у виконанні всіх присутніх.
Учасники Конгресу, в т.ч. члени оргкомітету на чолі з керівником і його заступником, сприймали
ці музично-хорові чудеса в глибокій тиші, ѐка періодично переривалась вибухами бурхливих оплесків,
емоційним «Браво» (а ѐ подумки – «бравіссімо»).
Дещо несподіваним длѐ мене було таке ж емоційне сприйнѐттѐ мистецьких чудес керівниками
оргкомітету, ѐкі разом із нами відвідували всі концерти (дуплет: Ірина Михайлівна з Маріюя
Миколаївноя) і, мабуть, не вперше насолоджувались ними. Щоправда, деѐкі речі із сьогоднішнього
репертуару ѐ можу слухати 24 години на добу «оптом і в роздріб». Тож львів’ѐни, мабуть, скористалисѐ
нагодоя ще раз поринути в нірвану. Але найѐскравіше про наші захопленнѐ висловиласѐ, ѐк і минулого
днѐ, мурманчанка Н.Литвиненко-Орлова, ѐка або народиласѐ із витонченим мистецьким смаком і
такоя ж вишуканоя українськоя мовоя та ораторськоя майстерністя, або ж навчаласѐ та
виховуваласѐ на теренах стародавньої Греції. Другий, не менш ѐскравий оратор, але в іншій номінації
(офіційній) засвітивсѐ на цьому Конгресі – директор МІОКу І.М. Клячковська, теплі, добрі слова ѐкої,
сподіваясь, надовго запали в душі ѐк митців-донорів, так і слухачів-реципіюнтів. На стадії врученнѐ
подарунків ѐ змушена була відволіктись через персональне зверненнѐ до керівників творчих
колективів: від одного з них отримала програму зараз же, від другого – обіцѐнку надіслати
електронноя поштоя, від третього – принести за декілька хвилин (очікуваннѐ аж до закриттѐ Будинку
органної та камерної музики було марним і це юдиний антисярприз цього тижнѐ, хоча тепер він
виглѐдаю длѐ мене дрібницея).
Останній робочий день тижнѐ закінчивсѐ раніше, ніж попередні, і ѐ вперше відіспалась.
День від’їзду (четвертий). Вражень від Конгресу отримала максимум: пленарні засіданнѐ
відвідала всі, секції або підсекції – частково, з керівниками чи учасниками інших секцій спілкуваласѐ
поза їх межами. Прикро, що не відвідала Львівський історичний музей (Італійський дворик), Музей
Соломії Крушельницької і деѐкі виставки. Але це вже за межами моїх можливостей. Доведетьсѐ їхати
ще раз. Мотиваціѐ длѐ повторного приїзду більш, ніж серйозна. Бо ѐкщо длѐ вивченнѐ Москви чи
Ленінграду свого часу потрібні були місѐці пішохідних самостійних екскурсій по 10-15 км майже щоднѐ,
аби скласти карту того і другого міста, то на глибоке вивченнѐ Львова ѐ й не розраховувала, хоча
розпочала його ще в далекі студентські роки. Тож навіть ѐкісні екскурсії, організовані МІОКом, – це
краплѐ в морі. Повернула на грішну земля М.М.Галік відповіддя на питаннѐ «Скільки часу треба, аби
вивчити Львів?» – «Ми тут живемо та ще не все знаюмо». То ж ѐкщо й напишу, хоча б поверхово, про
Львів, то в іншому нарисі.
Отже, вирушая в місцевий похід. На вахті надовго затрималасѐ, бо чергова – киѐнка в минулому,
виѐвила неабиѐку зацікавленість життѐм у Донецьку, а потім і моюя персоноя (політичними, професійними
поглѐдами і взагалі світоглѐдом співвітчизниці). Розгоріласѐ полеміка, цілком цивілізована, нормальна, але
мені треба поспішати, аби хоч трішечки оглѐнути Львів у цілісному виглѐді. Трамваюм їду стільки, скільки
радить доброзичливий кондуктор, а потім простуя до православного Храму Свѐтого Обручальника
Архистратига Михаїла. Куполів зовні немаю, всередині іконостас не такий, ѐкі ѐ зная, ікон небагато, «купол»
не круглий, а подовжений. Іде вінчаннѐ, присутні лише молодѐта та небагато родичів чи близьких. а
спостерігая (тихенько попросила в останніх дозволу).
Порѐд розташувавсѐ Будинок архітектури, далі – греко-католицька церква Свѐтої Ювхаристії, де
замість ікон – скульптури. І там відбувалосѐ вінчаннѐ. Зверху зовні здіймаятьсѐ купол і хрест, а над
парадним входом надпис SOLI DEO HONOR et GLORIA. На вулиці Підвальній привертаять увагу башта
Корнѐкта (1578 р.), Автокефальна православна церква. Знову свати, молодѐта. Порѐд весільні авто, в т.ч.
величезний лімузин, ѐкого ѐ ще не бачила.
Площа «Ринок». Вулицѐ Русько-Сербська. Крамницѐ «Королівство вин». Пам’ѐтник І. Федорову –
першодрукаря, з книгоя в руках, а навкруги розташувавсѐ книжковий ринок, і так компактно, що
задовольнити своя цікавість щодо автора скульптури чи віку ціюї споруди неможливо. Та й моя увагу
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зненацька прикував перший продавець. а, мабуть, без піднесеннѐ тихенько щось промовила на кшталт
«прѐмо білѐ п’юдесталу...» На що літнѐ жінка з реакціюя не забариласѐ: «Іван Федоров друкував, а ми
продовжуюмо його справу». Фраза сподобаласѐ і ѐ тут же її записала. Відчувши таку повагу до першого
продавцѐ, підійшов і сусід: «А Ви знаюте, ѐку книгу тримаю І.Федоров?» «Ні, не зная». «Апостола», ѐкий
знаходитьсѐ в Америці у колекціонера- ювреѐ, а маю бути у нас». Також зафіксувала в записник, бо
схвально віднесласѐ до небайдужості мого співвітчизника до нашого раритету. Виѐвлѐютьсѐ, що літнѐ
жінка продаю свої книжки. Не планувала ще більше навантажувати моя наполовину заповнену
друкарськими матеріалами сумку, але й не можу дозволити собі не підтримати фінансово літня
лядину, та ще й письменниця. Купила дві дитѐчі книжечки, хоча вони мені й ні до чого, ближче
познайомиласѐ із випускницея Тімірѐзівської академії та Львівської консерваторії, із деѐкими іншими
віхами непростої біографії співачки-письменниці Галини Ткалі і пішла далі. Проте прекрасно
ілястрована, надрукована на розкішному папері «Співуча абетка» длѐ дітей, батьків, вихователів,
вчителів ( ѐк і всі інші, знову не длѐ мене) із веселими віршиками пані Галини, покладеними нея ж на
музику, змусила повернутисѐ назад. Купила й ця книжечку та ѐк оптовий покупець отримала в
подарунок ще «Ювгеніѐ Онюгіна» в перекладі моюї знайомої. Через 5 хвилин ми вже обмінявалисѐ
адресами та прощалисѐ обіймаячись. Таким чином, всѐ продукціѐ першого продавцѐ, ѐкого зустріла на
ринку, опиниласѐ в моїй сумці (підтримала вітчизнѐного виробника).
Подальший шлѐх – до кав’ѐрні ( «Білѐ Діани», ѐк потім дізнаясь), бо в поїзді знаходжусь зазвичай
на голодній діюті, то ж до далекої цілодобової мандрівки готуясь завчасно. Займая столик, робля
замовленнѐ (про запас) і думая: чи варто витрачати час на очікуваннѐ, коли тебе оточую стільки
непізнаного. Ні, не варто. Але чим зайнѐти столик, поки 20-30 хвилин буду, задравши голову,
милуватисѐ ѐкоясь спорудоя неподалік кав’ѐрні? В сумці ю лише папери й олівець із символікоя БЯТ –
все найдорожче длѐ мене, тому що в одному екземплѐрі. Зважуясь на блокнот Конгресу та олівець.
Ледь встигла відійти, ѐк пошкодувала за блокнотом: мало того, що в ньому красива обкладинка – фото,
так ще й необхідні записи. Повертаясѐ, мінѐя блокнот на гаманець і вирушая в дорогу, попередивши
офіціанта, що замовленнѐ залишая в силі. Спрацьовую й азарт дослідника: зіставити реакція на
безгосподарний гаманець львів’ѐн і донеччан (ѐ в останнього не заглѐдала, але він був тонкий). Та й ѐк
запевненнѐ длѐ офіціанта, що, мовлѐв, повернусѐ. Оглѐнула очима оточеннѐ (нормальне), щоправда
мій столик розташований майже на пішохідній частині дороги. Через 20-30 хвилин повертаясѐ і
спокійно вмощуясь. Сусіди, мабуть, до мене ѐкось звернулись і потім слово за словом ѐ повідомила
про Конгрес українських діаспорѐн, а вони: «Ми також – діаспора». «Звідки?» «З Америки». То ж через
3-5 хвилин вони запросили до свого столу, на що ѐ із задоволеннѐм відгукнуласѐ. Виѐвлѐютьсѐ, коли ѐ,
виконуячи свій експеримент, відправилась у мандрівку, чоловік, побачивши «забутий» гаманець, хотів
за мноя бігти ( а голосу ѐ, можливо, не чула).
Мета мого досліду американських українців потішила. Вони зі штату Нья-Йорк були, а тепер
мешкаять у сусідньому, ѐкий із попереднім розділѐю лише річка. Поцікавились, чи була ѐ в Штатах,
Англії, а отримавши негативну відповідь, продовжили: «То Ви, мабуть, не маюте родичів за кордоном?»
«Так, не мая».( Це була б біда, ѐкби мала). Запитали, чи Донецьк не найсхідніший. а раніше ѐкось
ніколи цим не цікавилась, тому відповіла приблизно так: «Приїду і визначу за картоя». (Сьогодні
визначилась: східніше – Луганськ, а найсхідніше – Краснодон). Колись німці запитали про глибину чи то
Байкалу, чи то Ісик-кулѐ , але тоді нам веліли всіх іноземців сприймати за шпигунів. Тепер смішно, а тоді
сумноя була заборона надіслати знаменитому у моїй галузі вченому Клоду Хануну з Пастерівського
інституту своя стаття у відповідь на його ляб’ѐзний запит ( в ній йшлосѐ про радѐнських шахтарів, ѐкі
не повинні були хворіти, навіть на ГРВІ, та й здобувати вугіллѐ не на глибині білѐ 1 км, а близько до
рівнѐ морѐ). Тож стаття спіткала невдача.
А далі гість натѐкнув на бажаннѐ сфотографуватисѐ.
– Але в мене немаю фотоапарату.
– Не хвиляйтесѐ, в мене ю.
– Але ѐк же ѐ фото отримая? – не вгамовуваласѐ ѐ.
– Залиште своя адресу і ѐ Вам надішля.
В котрий раз ѐ пожалкувала, що не мая візитки! Довелосѐ запропонувати газету «Полѐки в
Донбасі» зі своюя статтея про враженнѐ від пасхального богослужіннѐ із всенощноя. Там ѐ дописала
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лише електронну адресу. Бесіда продовжуваласѐ, ѐ вже нагадувала моїм співрозмовникам чи то
зовнішністя, чи то мовоя одеситку Надійку Світличну, ѐка до останнього свого часу мешкала в США.
До речі, американці, з ѐкими ѐ щойно спілкуваласѐ, запитали про враженнѐ від змін у Львові, ѐкі
сталисѐ за час незалежності України. Мені важко порівнявати, бо була тут дуже давно і в далекій
яності, коли все сприймаютьсѐ зовсім не так, ѐк у зрілому віці. А вони сприймаять сучасний Львів ѐк
цілком ювропейське місто і схвально відносѐтьсѐ до змін у ньому в останні роки. Це дуже приюмно було
чути від гостей.
Прикро, що на кожного із нас чекав потѐг чи то музей, тож довелосѐ, хоча й неохоче з обох боків,
розлучатисѐ. Післѐ смачного львівського обіду із зеленим борщем в т.ч. (у наших краѐх це – окрошка),
продовжуя мандри, але в зворотному напрѐмку, до вокзалу. Завітала до Римо-католицького костелу
Свѐтої Діви Марії, ѐкий знаходитьсѐ на вулиці Руській. Вхід 2 грн. і служитель тримаю в руках 1-2гривневі купяри. У мене обмаль часу і ѐ отримуя дозвіл зазирнути на 1 секунду. То й добре, бо ѐкби не
була обмежена регламентом, то думки про потѐг відійшли б у небуттѐ, і ѐ, ѐк і післѐ мистецької
конференції у Киюві, залишиласѐ б у Львові на невизначений час.
Інтер’юр костелу виглѐдав так, що можна було або лише зазирнути, або залишатисѐ в ньому хоча
б із півгодини, а то й відвідувати щоднѐ на протѐзі тижнѐ.
Аби висловити подѐку за дозвіл на оглѐд Храму, ѐ на виході попрощаласѐ з ляб’ѐзним
свѐщеником польськоя мовоя. Такий поворот справи був схвально сприйнѐтий. Свѐщеник підтримав
ініціативу, подѐкував («Дзенькуя») і продовжив монолог польськоя мовоя. а вимушена була
повернути його в реальність, даячи зрозуміти, що на польськім привітанні мій лексикон вичерпаний. Та
все ж ми досить приѐзно попрощалисѐ.
Ні, у Львові неможливо зберігати душевну рівновагу, хіба що флегматику, адже весь старовинний
Львів – це конгломерат всього найкращого, що може бути взагалі у світі, про що додатково свідчить і
дуже лаконічний (із поглѐду лядини, жадібної до мистецтва, історії і т.п.), оригінальний, блискуче
ілястрований, написаний ѐкоясь особливоя українськоя мовоя із такоя ж передмовоя та підписом
міського голови Львова А.Садового, «Путівник». Викликаю повагу і розуміннѐ ціюї краси міськоя
адміністраціюя, ѐка, на відміну від Київської, зберігаю її в первісному виглѐді, наскільки це можливо.
Трамваюм повертаясѐ до вокзалу, на ходу фіксуячи поглѐдом Греко-католицький костел
Володимира й Ольги, ѐкий раніше був римо-католицьким Ележбета, білѐ вокзалу. Поки дійшла до
кінцевого пункту призначеннѐ, поспілкуваласѐ зі вчителькоя Львівської середньої школи, що
знаходитьсѐ в центрі міста. Виѐвлѐютьсѐ, що львівські діти такі ж, ѐк і наші, але батьки більше
приділѐять уваги виховання, то ж і результати дещо інші. а додала, що й віра в Бога в Західній Україні
зберегласѐ більше, ніж на Сході, то й цей чинник зіграв своя позитивну роль, з чим моѐ співбесідницѐ
погодиласѐ. До речі, перебуваячи у Львові близько тижнѐ, ѐ жодного разу і ніде не відчувала
тятянового диму, не бачила нікого із цигаркоя, не чула, за одним винѐтком, так званої ненормативної
лексики, навіть у студентському містечку, а жоден студент, мешканець готеля, не проходив мимо
чергового, не привітавшись із ним. Із плѐшками в руках також майже не бачила, щоправда, 99,9% часу ѐ
проводила у специфічному, цивілізованому середовищі.
І о пів на сімнадцѐту цього сонѐчного літнього днѐ вступая на сходинки вагону свого потѐгу, ѐкий
доставить мене на «іншу планету», за визначеннѐм пані Дарини із Німеччини. Хоча, аби відчути ця
«планету», не обов’ѐзково бути в самому серці її – Донецьку. а її ідентифікуя шкіроя, сітківкоя ока,
кортіювим органом вуха, слизовими оболонками носа уже у вагоні, на вході в приміщеннѐ Пулковського
аеровокзалу, на кримському плѐжі чорноморського узбережжѐ й усяди, де ю більше трьох мешканців
ціюї особливої частки України.
ВИСНОВКИ ТА РОЗДУМИ
1. Друга міжнародна науково-практична конференціѐ, ѐка переросла в Конгрес, воз’юднала
представників Світового Конгресу Українців із громадѐнами України і засвідчила небайдужість до долі
своїх співвітчизників далекого та близького минулого. А дарований голові оргкомітету Конгресу дзвоник
стане символом постійних зустрічей, ѐкі маять стати непорушноя традиціюя.
2. Конгрес засвідчив історичну роль української діаспори у збереженні національної ідентичності,
формуванні підґрунтѐ длѐ створеннѐ незалежної України. Діаспора залишила потужні доробки в різних

437

Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

галузѐх, ѐкі увійшли в загальнолядську, в т.ч. і українську скарбниця, і продовжую усілѐку підтримку в
розбудові нашої країни.
3. Занепокоюннѐ з приводу можливих проблем через мовне розмаїттѐ виѐвилисѐ марними, адже
мова спілкуваннѐ була юдина і стала, можливо, найважливішим чинником, ѐкий об’юднав понад 400
учасників Конгресу із 28 країн світу: Заходу і Сходу, Півночі і Півднѐ, різних континентів – Ювропи і Азії,
південної та північної Америки, острівних апонії та Австралії, колишніх республік Радѐнського Соязу.
Мова українцѐ і грузина, росіѐнина і бразильцѐ, серба і канадцѐ, угорцѐ та парагвайцѐ, литовцѐ та
іспанцѐ була абсолятно зрозумілоя і близькоя, адже мова культурного українцѐ одна – українська
літературна. А вишукана і прониклива мова щирої українки із далекого Мурманська не могла залишити
байдужим жодного учасника Конгресу. Таке об’юднаннѐ викликало відчуттѐ юдиної української родини.
(Не встигла лише з’ѐсувати, ѐкоя мовоя спілкуятьсѐ мої нові знайомі в державних установах тих країн,
громадѐнами ѐких вони ю).
4. Вражала гідна подиву активність, винахідливість діаспори за кордоном у збереженні
національних звичаїв, традицій, відданість релігії своїх пращурів на протѐзі понад століттѐ. Останнѐ
особливо зворушлива на тлі сучасних незрозумілих сакральних пристрастей і метаморфоз, ѐкі охопили
значну частину наших співвітчизників.
5. Несподіваним стало щире бажаннѐ обох сторін спілкуватисѐ. Можливості оргкомітет створив
необмежені, треба було лише максимально ними скористатисѐ. акби Конгрес продовжувавсѐ тиждень,
то спільних тем, ѐк і співрозмовників, вистачило б.
6. Відсутні були будь-ѐкі ознаки географічного, професійного, посадового чи іншого
розмежуваннѐ. Найбільш поширеним питаннѐм було «Звідки Ви?». А далі спілкуваннѐ відбувалосѐ, ѐк у
звичайній українській родині післѐ тривалої розлуки.
7. З поглѐду на всі зазначені обставини, українці – це ляди, ѐкі вважаять себе отакими,
незалежно від того, ѐка кров у їхніх судинах переважаю, бо абсолятно, генетично чистої «породи»
українців уже давно не існую, зважаячи на нашу давня історія: володаряваннѐ Орди, Польщі, Литви,
Австро-Угорщини, Росії. Тож треба віднаходити спільне, а не навпаки.
8. «Де ю українець, там ю Церква» (о. Петро Кушка) і все інше, притаманне українському народу. А
«держава не може існувати без Церкви» (П.Кононенко). Там, де своюї Церкви немаю, українець
незатишно себе почуваю (деѐкі регіони РФ). У подібній ситуації за благословеннѐм відповідного іюрарха
брав на себе надзвичайну місія свѐщеник, ѐкий обслуговував не тільки греко-католиків, а й римокатоликів, наприклад, Красноѐрського, Алтайського країв та Кемеровської області РФ (покійний о.
редемпторист Василь Рудко).
9. Українська мова і культура такі багаті, що їх вистачить на всіх і назавжди, в той час їх ніколи не
може бути забагато. Концерти відбувалисѐ українські (вірші, пісні, музика, п’юси і т. ін.). Тому вельми
доречно прозвучала репліка П.Кононенка щодо сумнівної ролі наших представників на Ювробаченні
(навмисне не цитуя). Чому ми над цим не замисляюмосѐ?!
10. Можливо, колись станетьсѐ так, що 20 млн. українців зарубіжжѐ об’юднаятьсѐ з 46 млн.
громадѐн України на нашій свѐтій землі і тоді нас розумних, талановитих, дотепних, працьовитих,
духовних ніхто не подолаю. А поки цѐ подіѐ – мріѐ залишаютьсѐ далеко за обріюм, ми мусимо об’юднати
наші зусиллѐ юдиноя національноя над-ідеюя, діѐти в руслі юдиної стратегії і тактики в структурованому
глобальному українському просторі. Ці ідеї та багато інших переконливо висловлявали небайдужі наші
співвітчизники (В.Білецький, Д.Павличко, Н.Гумницька та ін.).
11. Одна із учасниць Конгресу (а.Хортѐні), розповідаячи про діѐльність діаспори в Угорщині,
відзначила, що кількість не завжди відображаю ѐкість, переконливо проіляструвавши ця тезу своїми
діѐми і, головне, їх результатами на користь України: післѐ особистого спілкуваннѐ з кожним депутатом
парламенту, останній одноголосно визнав Голодомор геноцидом українського народу.
12. Ця тезу підтвердила й злагоджена та високо результативна робота оргкомітету Конгресу і
співробітників МІОКу (всього 20 осіб) із дійсним лідером на чолі І.Клячковськоя. Організаціѐ Конгресу
була оптимальноя. Длѐ учасників створені такі умови, за ѐких кожен міг максимально реалізувати себе
в усіх іпостасѐх, не відволікаячись на другорѐдні справи і турботи щодо проживаннѐ, харчуваннѐ,
пересуваннѐ у межах міста, конференційних чи концертних залів. Все необхідне і бажане длѐ учасників
підготовлено ѐкісно і завчасно. Дуже різноманітні і цікаві заходи відбувалисѐ чітко у відповідності з
програмоя, а регламентовані перерви давали додаткові можливості длѐ спілкуваннѐ, не гаячи часу.
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Дозвіллѐ організовувалосѐ таким чином, що повністя знімалосѐ денне напруженнѐ, а насолода від
мистецьких заходів була безмежноя.
13. Приюмно було спостерігати участь волонтерів у Конгресі. Один із них В.В.Ремізов, журналіст,
був завжди у полі зору: пригощав приїжджих кавоя, супроводжував у готель, брав участь у екскурсіѐх і
був завжди всяди і повсѐкчасно. Мабуть, йому і Бог допомагав справно виконувати своя роль, бо,
травмувавши ногу і шкутильгаячи, не залишав свого поста, то й хвороба швидко відійшла, втекла. Тож
вдома в день запису своїх вражень від Конгресу телепередача про волонтерів із оперноя співачкоя зі
шваброя в руках викликала добру посмішку, бо це ми вже проходили. Інколи відвідувала думка, що
волонтери віддаятьсѐ справі навіть більш сумлінно, ніж, зазвичай, штатні співробітники.
14. Всі доповіді, обговореннѐ були поза політикоя. Між тим, виникали певні асоціації: ѐкби 450
депутатів були такими ж альтруїстами, ѐк учасники конференції, працявали так само плідно, полеміка
проводиласѐ так цивілізовано і на користь своюї держави та її громадѐн, а керівники фракцій, комітетів,
підкомітетів працявали так, ѐк оргкомітет, голови секцій і підсекцій, редакційна колегіѐ і т.п. (до першої
компанії варто було б залучити ще й тисѐчі високих посадовців виконавчих та структур незрозумілого
призначеннѐ), то, мабуть, наша країна швидше рухаласѐ б уперед, а не тупцяваласѐ б на місці, а
багатостраждальний український народ давно забув би отих політиків-невдах, ѐкі нічого вартого уваги
не здатні запропонувати, а лише охоче з екранів телевізорів «зливаять» компромат один на одного та
взаюмні звинуваченнѐ, не створяячи нічого позитивного. Тож, можливо, треба з цього й починати:
замінити самозвану політичну «еліту» – духовно зламану, позбавлену національних коренів, ѐка
приймала участь у недавньому «лінгвоциді», а тепер у ѐкості передвиборчого гасла щоразу морочить
голову білінгвізмом, залѐкую Заходом, в умовах ѐкого вже давно живе.
15. На Конгресі зібраласѐ дійсно інтелектуальна і духовна, патріотично налаштована еліта
українського народу, ѐка, на превеликий жаль, все ще не може і не зможе ефективно впливати на життѐ
держави, доки псевдоеліта не звільнить захоплену нея свого часу вільну нішу в усіх гілках влади. А
частина псевдоеліти, начебто патріотична, кублитьсѐ роками, домагаячись перерозподілу
повноважень, коли законодавством начебто все вирішено і за участя цих же дійових осіб.
16. Львів’ѐни також схильні до щирого спілкуваннѐ, цікавлѐтьсѐ життѐм донеччан, досить
спокійні, ввічливі, дотепні, охоче відповідаять на запитаннѐ гостей Львова, не проти обговорявати й
політику і політиків, тобто народ у нас хороший, терплѐчий, географії (схід-захід) не надавав і не надаю
особливого значеннѐ на відміну від горе-політиків.
17. Стародавній Львів з висоти пташиного польоту, мабуть, нагадую такий же давній Таллінн із
його вузькими вулицѐми і провулками та бруківкоя. Але таких множинних трамвайних перетинів,
розв’ѐзок, можливо, немаю ніде. Щодо архітектурних пам’ѐток, розмаїттѐ культових споруд, множини
театрів, музеїв, культурно-мистецьких установ, клубів, галерей, парків, готелів – то Львів ѐвлѐю собоя
суцільний пам’ѐтник-музей, ѐкий, слава Богу і місцевим органам влади, охоронѐютьсѐ, зберігаютьсѐ і
викликаю захопленнѐ ѐк співвітчизників, так і наших гостей. В останньому ѐ мала можливість
упевнитисѐ, спілкуячись уже поза межами Конгресу із місцевими мешканцѐми і громадѐнами Польщі,
США. Львів залишая з надіюя незабаром повернутисѐ.
18. Центральний корпус «Львівської політехніки» у всіх відношеннѐх ѐвлѐю собоя гідний фрагмент
цього унікального міста. Ось лише перший поверхневий поглѐд викладача ВНЗ: багатовекторна
структура, в ѐкій знайшов місце і юдиний у країні МІОК, високий рівень представлених на Конгресі
доповідей, специфічна організаціѐ навчального процесу, завдѐки ѐкій шлѐхи гостей ніде і ніѐким чином
не перетиналисѐ зі студентськими потоками (це був сесійний період, та все ж...). Випускники минулих
років, мої співрозмовники, ѐкі приїхали на чергову зустріч, дуже шанобливо ставлѐтьсѐ до своюї «Альмаматері». Ніде не відчувалосѐ ніѐких ознак тятянопаліннѐ:ані в приміщенні, ані на території
університету.
19. Пані Дарина Тетеріна-Блохин, професор із Німеччини, в минулому році в кулуарах Конгресу
українознавців у спілкуванні зі мноя висловиласѐ так: «а була в Донецьку, це – інша планета. ак Ви
там?» Так ось по-справжньому ѐ зрозуміла її тільки тоді, коли цього разу повернуласѐ зі Львова. За
межами свого факультету (психології) ѐ відчувала це ледь не на кожному кроці. А в концентрованому
виглѐді, найѐскравіше це продемонструвала одна випадкова співрозмовницѐ, нібито причетна до
науки, коли на площі Леніна ми очікували відкриттѐ чергового пам’ѐтника. «Діаспора? – Ненавиджу. Це
всі – поліцаї». а була настільки приголомшена цим випадком, що вимовила лише: «Але ж вони вже всі
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Діаспора ѐк чинник утвердженнѐ держави Українау міжнародній спільноті.
Українська діаспора у світовій цивілізації

відійшли, а діти за батьків не відповідаять». Тим часом прозвучало: «А української мови взагалі не
існую» (в моїх руках були тези доповідей Конгресу). Тут уже ѐ втратила дар слова і поринула у роздуми:
20 млн. діаспорѐн не можуть бути поліцаѐми теоретично, а перші дві хвилі переселенців, скоріш за все, і
слова цього не знали. Вимушені переселенці хоч за кордоном, хоч у Соловках чи Вологді, чи Магадані –
не гірші представники українського народу (це вже начебто всі засвоїли). А українськоя мовоя
спілкувалосѐ все сільське населеннѐ України і за царських, і за радѐнських часів, коли Україна була
аграрноя державоя, тобто сільське населеннѐ складало переважну більшість. У західній, центральній і
північній Україні українська мова, мабуть, і не втрачала пріоритету. Тим часом моѐ співрозмовницѐ
чомусь пильно глѐнула мені в очі, хутесенько зібраласѐ, похапки попрощаласѐ і так само несподівано
пішла собі геть. Чому бесіда так раптово перерваласѐ? Що вона побачила в моїх очах? Агресії ѐ точно в
собі не відчувала, тож що її примусило капітулявати? А мене потім несподівано охопив, просто
паралізував страх. Скільки таких нелядів поміж нами? Сподіваясь, мало. Дай їм у руки зброя, вони
будуть стрілѐти направо і наліво.
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