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Без мови немає нації!
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Десять 
заповідей 
просвітянина

I. Я є “Просвіта”, яка 
вивела Тебе і виводить ин-
ших з нетрів темряви і не-
волі духа. Поможи добро-
му ділу!

II. “Просвіта” не оста-
вила ніколи без відгомону 
заклику душі, яка виходи з 
темряви шукає.

III. Пам’ятай, що день 
8 грудня є днем уродин 
“Просвіти”. День цей зга-
дай дарунком для неї!

IV. Освіта і знання по-
зволяють Тобі краще жи-
ти. Пам’ятай, що є ще мі-
ліони українців, які також 
того бажають і чекають на 
Твою поміч. Вступай в чле-
ни “Просвіти”!

V. Не вбивай духа Народа 
своєго байдужістю! При-
ложи руку до розбудження 
його, а зробиш це як член 
“Просвіти”!

VI. Не будь паразитом 
на тілі Народу, який тебе 
виховав. Коли вже маєш, 
дай другим. Будь членом 
“Просвіти”!

VII. Бери від других на-
родів і культур усе, що до-
бре і гарне, і давай свойому 
Народови. Роби просвітнє 
Діло!

VІІІ. “Просвіта” — це 
найкращий вартовий :укра-
їнського духа. І Ти, як член, 
стань в її рядах!

ІХ. “Просвіта” — це ар-
мія велика. Хто не є в її ря-
дах — цей дезертир!

Х. Нехай не буде ні од-
ного Українця, який не був 
би членом “Просвіти”!

Видання Товариства “Прос-
віта”, ч. 700, Львів, 1926 р. 

8 грудня — 145 років від дня заснування 

товариства «Просвіта» у Львові

«Просвіті» — 145

Товариству “Просвіта”. Львів. Встановлено 1993 р.
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Також серед виступаючих на 
з’їзді перший голова УЦР, попе-
читель Київської шкільної окру-
ги Володимир Науменко, секре-
тар із міжнародних справ УЦР 
Мечислав Мицкевич, представ-
ник всеукраїнської ради вій-
ськових депутатів Олесь Чапків-
ський, голова української селян-
ської спілки Микола Ковалев-
ський, представник товариства 
“Праця” і товариства “Україн-
ський агроном” Іван Фещенко-
Чопівський, представник націо-
нального театру Іван Бурячок, 
представник учительської спіл-
ки та відділу позашкільної осві-
ти Софія Русова та інші. Чима-
ло з них були членами ще пер-
шої Київської “Просвіти”, тож 
дуже добре розуміли важливість 
просвітницької роботи в загаль-
нодержавному масштабі.

Серед головних рішень з’їзду 
— заснування “Всеукраїнської 
автономно-федеративної спілки 
“Просвіт”, обрання головної ра-
ди, центрального бюро товариств 
“Просвіта”. На жаль, до кінця ре-
алізувати ці плани не судилося.

Про те, що об’єднавча робо-
та активно велася, свідчать збе-
режені у вищезгаданому архівно-
му фонді статистичні відомості 
всіх товариств “Просвіта”, зібрані 
впродовж 1917—1918 рр. у загаль-
ному списку (спр. 13), фрагмен-
тах картотеки (спр. 9), матеріалах 
бібліотечної комісії товариства 
(спр. 38) та листуванні про списки 
й адреси товариств (спр. 45). Звів-
ши докупи розрізнені відомості, 
що містяться в цих архівних спра-
вах, ми вперше отримали перелік 
“Просвіт” Української Народної 
Республіки. Згідно з ним, станом 
на 1 січня 1919 р. в Україні діяли 
952 “Просвіти”.

22 січня 1919-го було про-
голошено універсал про об’єд-
нання УНР і ЗУНР у соборну 
Україну, тож до мережі “Просвіт” 
додалося ще 89 філій на Галичині. 
Їхній перелік наведено в книж-
ці “Просвіта”: історія та сучас-
ність” (К., 1998, с. 40—43).

На мапі зображено 968 “Про-
світ” згідно зі списком, що зберіг-
ся у Державному архіві Київської 
області та зі списком філій “Про-
світи” на західноукраїнських зем-
лях. На жаль, не всі “Просвіти” 
УНР вдалося ідентифікувати на 
сучасній географічній мапі. Про-
те вона наочно демонструє тери-
торії, де була реальна влада УНР, 
адже в той час саме “Просвіти” 
були найближчими до людей осе-
редками української державності.

У наступних числах “СП” по-
дамо сформований нами перелік 
“Просвіт” повністю. Сподіває-
мося, що наші читачі допоможуть 
нам дізнатися більше про просві-
тянські організації свого краю, а 
наше дослідження закриє ще од-
ну “білу пляму” в літописі україн-
ського просвітницького руху. 

Євген БУКЕТ

«Просвіти» соборної України
4 березня 1917 року, коли в Києві на своє перше засідання зібралася Українська Централь-

на Рада, в Наддніпрянській Україні відбулися установчі збори перших відроджених “Просвіт”. 
Центральна Рада безпосередньо підтримувала заходи щодо створення української преси, 
введення української мови в школах і становлення українських культосвітніх організацій — 
“Просвіт”. Тому деякі історики вважають тогочасну “Просвіту” органом Центральної Ради.

Це підтверджує і особис-
та участь очільників УЦР 

у першому Всеукраїнському 
з’їзді “Просвіт”, що відбувся в 
Києві 20—23 вересня 1917 ро-
ку. Відкрив його і виступив із 
першою доповіддю про поза-
шкільну освіту Генеральний се-
кретар освіти УЦР Іван Матві-
йович Стешенко. Саме він по-
відомив, що на з’їзд прибу-
ло 128 представників повіто-
вих і губерніальних “Просвіт”. 
Цитуємо фрагмент стеногра-
ми з’їзду, що збереглася в фон-
ді “Товариство “Просвіта” у м. 
Києві” Державного архіву Ки-
ївської області (Ф. 1447, оп. 
1, спр. 8): “Під гучні оплески і 
крики “Слава!” з’являється го-
лова Укр. Центр. Ради М. Гру-
шевський. Він бере слово і вітає 
з’їзд як один із старійших робіт-
ників української ниви. Грушев-
ський вітає тих, хто далі буде 
засівати українську ниву та бо-
ронити Україну, свого провідни-
ка та оборонця малих народів, 
які гуртуються під прапор Віль-
ної України. Указує на соромний 
вчинок російського уряду, який 
обрізав українську землю, одкра-
яв колишню українську займан-

щину, але віре, що ся кривда бу-
де виправлена якнайшвидше і всі 
окраїни з’єднаються зі своїм цен-
тром. Далі просить представ-
ників від українських окраїн та 
“островів” подбати, щоб всі ді-
ти України не загубилися для неї. 
Віре, що освіта не дасть загину-
ти тому, що здобули попередні 
покоління. Гучні оплески (також 
оплесками постійно переривався 
виступ Грушевського).

Лотоцький (голова Київ-
ської “Просвіти” — ред.) од іме-
ні орг. комісії пропонує обрати 
М. Грушевського почесним голо-
вою з’їзду. Гучні оплески, крики 
“Просимо!”

Далі С. Петлюра, представ-
ник укр. війська каже, що тут 
на з’їзді він почуває якусь солі-
дарність і указує, що одно ви-
кличуть гасла і зовсім друге пе-
ревірити, чи їх розуміють, чи ні, 
прості люди. Тільки віра в “Про-
світу” дає йому надію, що рух 
український побільшає і зміцніє. 
Бажає успіхів у просвітниць-
кій праці. Указує на потребу для 
фронту книжок і згадує про віль-
не козацтво. Знов бажає успіху 
в праці на користь воскреслого 
краю. Оплески”.

4 “Освіта не дасть загинути тому, 
що здобули попередні покоління”.«Просвіті»–145
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Євген БУКЕТ 

Перші просвітянські осеред-
ки на теренах колишньої Київ-
ської губернії почали з’являтися 
одразу після заснування “Просві-
ти” в Києві 25 червня 1906 року.

1906 року рада Київського то-
вариства “Просвіта” офіційно 
звернулася по дозвіл відкрити чи-
тальню у с. Кривому Сквирського 
повіту. Київський губернатор до-
зволу не дав. І це ініціювало фак-
тично підпільне функціо нування 
філій Київської “Просвіти”. 

Аналізуючи списки перших 
просвітян, що опубліковані у 
Звідомленнях за 1906—1910 рр., 
можна з упевненістю говорити, 
що тогочасна просвітянська ро-
бота кипіла не лише в Києві, а й у 
Білій Церкві, Бородянці, Боярці, 
Великих Дмитровичах, Васильє-
ві, Войтовому, Германівці, Глева-
сі, Городищі, Гостомелі, Джурин-
цях, Ерках, Жмеринці, Звениго-
родці, Златополі, Каневі, Кита-
євому, Козацькому, Колодисто-
му, Корнині, Кривому, Леонів-
ці, Лисянці, Миколаївці, Мин-
ковцях, Мотижині, Паволочі, 
Покотилові, Радомислі, Ржище-
ві, Розсоховці, Рокитному, Рома-
нівці, Ситківцях, Смілі, Спичен-
цях, Степанцях, Степку, Субото-
ві, Сунках, Тихих Хуторах, Умані, 
Фасовій, Ходоркові, Хотові, Чер-
касах, Ямполі, Ярошівці.

Цікаві факти: в архівному 
фонді Державного архіву Київ-
ської області є записи, що “Про-
світа” в с. Ягубець Уманського 

повіту Київської губернії почала 
існувати ще 1905 року, а в с. Ло-
зоватка Звенигородського повіту 
була заснована 1914 року. 

У багатьох містечках і селах 
було по кілька членів “Просвіти”, 
які інформували земляків про 
прогресивні столичні справи на 
ниві національного відроджен-
ня. Тож цілком закономірно, що 
на цьому благодатному ґрунті на 
початку весни 1917 року “Просві-
ти” почали виростати, мов гриби 
після дощу.

1912 року в Білій Церк-
ві оселився один із членів ра-
ди Київської “Просвіти” лі-
кар і письменник Модест Пи-
липович Левицький. 4 березня 
1917 він очолив місцеву “Про-
світу” — одну з перших на Ки-
ївщині. Серед 232 членів това-
риства були крамарі, заможні 
селяни з околиць міста, чинов-
ники та службова шляхта маєт-
ків Браницьких, робітники і се-
ляни. Товариство мало спільні 
кошти, що складалися з член-
ських внесків (616 крб 57 коп.), 
прибутків від вистав і вечірок 
(1052 крб 10 коп.) та добровіль-
них пожертв (4392 крб 42 коп.), 

працювало за кількома тема-
тичними секціями.

Просвітяни Білої Церкви 
проводили активну видавничу ді-
яльність. Видали брошури “Рідна 
мова” (40000 прим.), “Про зем-
ську справу” (15000 прим.), лист-
ки і відозви (по 1—2 тис. прим.). З 
15 вересня 1917 року “Просвіта” 
організувала вечірні курси укра-
їнської мови. Заняття проводи-
лися в місцевій гімназії.

Модест Левицький був ініці-
атором створення спілки “Про-
світ” Васильківського повіту. 18 
липня 1917 року спілка органі-
зувала мирну маніфестацію на 
честь проголошення ІІ універса-
лу Центральної Ради, який місце-
ва громада вітала гучними крика-
ми “Слава!”.

20 вересня 1917 року в Ки-
єві відбувся Перший Всеукра-
їнський з’їзд “Просвіт”. Ось як 
зафіксувала стенограма з’їзду 
участь у ньому Модеста Левиць-
кого: “М. Левицький від Білоцер-
ківської “Просвіти” на Київщині 
сходе на кафедру під гучні оплес-
ки. Від імені спілки “Просвіт” 
Васильківського повіту, яких у 
повіті біля 50, він вітає збори. 
Дає історію “Просвіти”, між ін-
шим розповідає, що у Васильків-
ському повіті відбулося за остан-

ні 6 місяців три з’їзди, яких голо-
вна мета — організація просвіт-
ніх справ. Відношення поляків — 
гарне, щире, євреї ставляться 
байдуже. В одному із сіл повіту 
спілка має українсько-польську 
школу; курси для дорослих у гім-
назії, “Січ”.

М. Левицького від Київщи-
ни обрали до президії з’їзду, зго-
дом він увійшов до складу голов-
ної ради товариств “Просвіта” 
від Київської губернії. На жаль, 
мріям про створення Всеукраїн-
ської спілки “Просвіт”, чи на-
віть спілки “Просвіт” Київщини 
здійснитися не судилося. Проте, 
відчуваючи підтримку, “Просві-
та” як орган Центральної Ради, 
на Київщині брала дедалі актив-
нішу участь у політичній діяль-
ності. Так, білоцерківські про-
світяни у жовтні 1917 року ввій-
шли до Генеральної Ради Упра-
ви Вільного козацтва, яке очо-
лив Павло Скоропадський. Але 
це не врятувало їх від пересліду-
вань міської міліції за доби Геть-
манату в червні 1918 року.

Як свідчать документи біло-
церківської міліції, у ніч із 13 на 
14 червня були влаштовані обшу-

ки в голови товариства “Просві-
та” — залізничного лікаря і вчи-
теля гімназії Модеста Пилипо-
вича Левицького та членів това-
риства: вчителя гімназії Мико-
ли Тимченка-Островерхова, вчи-
теля 2-класного училища Мініс-
терства Народної освіти Проко-
па Вік торовича Юхименка та в 
завідувача цього ж училища Ка-
лістрата Трохимовича Титоренка. 
Під час обшуку в М. Левицького 
вилучили багато друкованої укра-
їнськомовної літератури, його ру-
кописи з медицини та граматики, 
дві прокламації “Народе Україн-
ський”, 15 примірників прокла-
мацій “До Селян українців”, але, 
як зазначено в протоколі, не ви-
явили “ничего преступного, на-
правленного против существую-
щей в настоящее время на Укра-
ине власти”.

Зі скаргою на дії жандармів 
Модест Пилипович звернувся 
особисто до гетьмана Павла Ско-
ропадського:

“Ясновельможний Пане Геть-
мане!

Вам добре відома, Ясновельмож-
ний Пане, Білоцерківська “Просві-
та” і її діячі. Ця “Просвіта” піддер-
жувала організацію “Вільного ко-
зацтва”, коли воно тільки що за-
рождалося, бо бачила в тій орга-
нізації противовагу большевицькій 
заразі; “Просвіта” вітала хлібом-
сіллю у своїх стінах Вас, Наказно-
го Отамана Вільного Козацтва, в 
особі Вашої Генеральної Старши-
ни; я, голова “Просвіти” і товариш 
мій Павло Левитський увійшли 
членами в Генеральну Раду: він — 

військовим суддею, а я — фактич-
ним редактором з Вашого доручен-
ня газети “Вільний Козак”; ми всі-
ма силами обороняли вільне коза-
цтво перед тодішнім українським 
урядом; на останку днів Генераль-
ної Козачої Ради тая ж Білоцер-
ківська “Просвіта” рятувала Ге-
неральну Раду, віддавши їй остан-
ні свої убогі гроші.

І оце тепер, Ясновельможний 
Гетьмане, Ваш уряд, складений з 
ворогів-чужинців або, ще гірше, 
— з ренегатів-українців, завзято 
викоріняючих все українське, до-
брався нечистими руками своїми 
до нашої святині, до “Просвіти” і 
толочать її ногами в грязь не гір-
ше колишніх царських жандармів і 
охранників… Модест Левицький”.

Реакцією на протест М. Ле-
вицького стало розпоряджен-
ня “Власної Канцелярії Ясно-
вельможного пана Гетьмана Всея 
України” від 3 липня 1918 р. гу-
берніальному старості Чарториж-
ському, який, відповідно, 12 лип-
ня надіслав листа до Васильків-
ського повітового старости про 
розгляд справи з негайним пові-
домленням, на якій підставі вчи-
нили обшук та про його результа-
ти. Повітового старосту Троцько-
го звільнили з посади, імовірно, 
саме через Білоцерківську справу.

Одна з останніх ініціатив М. 
Левицького як голови “Просві-
ти” — створення в Білій Церкві 
української Гімназії для дорослих 
ім. Б. Грінченка. Після повален-
ня Гетьманату Модест Пилипо-
вич отримав призначення в уря-

ді УНР і до Білої Церкви більше 
не повернувся. Проте його спра-
ва жила.

У Києві й у Київській губер-
нії на 1 січня 1919 року діяло 438 
“Просвіт”. Зазнавши утисків з 

боку гетьманської влади, після 
приходу більшовиків “Просвіта” 
почувалася ще більш непевно че-
рез невизначеність ставлення до 
неї органів радянської влади та 
початку репресій щодо інших по-
дібних товариств.

1920 року почався процес 
“радянізації” “Просвіт”. 12 лип-
ня 1920 р. політбюро ЦК КП(б)У 
ухвалило постанову “Про “Про-
світи”, в якій ставилося завдан-
ня їх “одержавлення” шляхом 
ухвалення нових Статутів, а в 
разі неможливості досягти цьо-
го — ліквідації. За новим Стату-
том — мета діяльності товари-
ства “Просвіта” “шляхом ши-
рокої культурно-освітньої пра-
ці серед населення поширювати 
соціалістичну культуру на під-
валинах широкої самодіяльнос-
ті трудових мас України”.

“Просвіти” активно пішли 
на співпрацю з владою, вбачаю-
чи у ній можливість допомогти 
українському народові в куль-
турному й духовному зростанні. 
В Уманському повіті Київської 
губернії в жовтні 1920 р. було за-
реєстровано за новим Статутом 
100 “Просвіт”. У Таращансько-
му повіті Політосвіта проводи-
ла теж реєстрацію “Просвіт” та 
культурно-освітніх гуртків, ак-
тивно співпрацюючи з ними. 
Особливо активно “Просвіти” 
проводили роботу з розвитку 
освіти, зокрема позашкільної, 
в Київському повіті. Товариства 
“Просвіта” Київщини накрес-
лили дуже широкий план діяль-
ності: запросили інструкторів 
для організації народних хорів, 
улаштування спектаклів у селах, 
народних будинків, музеїв то-
що. У червні 1921 року в УСРР 
налічувалося 4227 “Просвіт”, 
що діяли за новими Статутами.

Однак повністю перебуду-
вати характер діяльності това-
риств “Просвіта” радянській 
владі так і не вдалося, тож во-
на вдалася до їхнього закриття, 
мотивуючи це тим, що “Просві-
ти” були осередками буржуаз-
ного націоналізму. Вже до 1925 
року всі “Просвіти” на Київщи-
ні були або ліквідовані, або пе-
ретворені на фабрично-завод-
ські клуби, сільбуди, курси лік-
непу, вечірні школи, народні до-
ми, хати-читальні. Про це крас-
номовно свідчить статистика.

Під керівництвом Модеста Левицького
З історії просвітянського руху на Київщині

Округа «Просвіти» 
1922 р.

Народні будин-
ки 1922 р.

Хати-читальні 
1922 р.

«Просвіти» 
1923 р.

Народні будин-
ки 1923 р.

Хати-читальні 
1923 р.

Київ 1 - - 1 - -
Білоцерківська 181 4 32 89 2 129
Бердичівська 99 - 41 51 - 54
Київська 176 - 24 73 - 26
Малинська 22 - 30 7 - -
Уманська 142 1 24 71 1 94
Черкаська 108 - 29 65 - 7
Шевченківська 105 1 27 10 1 9

Район Народні будинки 
1925 р.

Хати-читальні 
1925 р.

Район Народні будинки 
1925 р.

Хати-читальні 
1925 р.

Баришівський 1 16 Іванківський 1 11
Бишівський 1 11 Кагарлицький 3 12
Баришпільський 1 12 Лехнівський 4 19
Бородянський 4 15 Макарівський 1 20
Броварський 1 12 Обухівський 3 21
Брусилівський 4 11 Переяславський 5 13
Будаївський 1 36 Ржищівський 2 35
Васильківський 2 20 Рогозівський 4 8
Велико-Димерський 5 9 Розважівський 3 10
Германівський 4 8 Хабнянський 1 13
Гостомельський 1 19 Чорнобильський 1 19
Димерський 1 17 Шепелицький 1 12
Жукинський 1 12 Київ 1 -

Динаміка кількості культпросвітніх установ на Київщині в перші роки радянської влади

Пам’ятник першим просвітянам села Білогородки Києво-
Святошинського району, встановлений на подвір’ї школи 2009 року

Модест Пилипович Левицький, 
1910 рік

Печатка Кожанського 
товариства “Просвіта” 
Васильківського повіту

Фото Євгена Букета

«Просвіті»–145
“Просвіта” як орган Центральної Ради, 
на Київщині брала дедалі активнішу участь 
у політичній діяльності”. 5
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“Я тепер вже не боюся за її будучину, 
бо вона вже не загине для нашої нації”. 11«Просвіті»–145

Установчі збори із 64-х чле-
нів — засновників Товариства 
“Просвіта” відбулися 8 грудня 
1868 року у Львові. Серед фунда-
торів були визначні діячі україн-
ської культури: професори гімна-
зії й учительської семінарії Ана-
толь Вахнянин, Юліян Романчук, 
Омелян Партицький, Олександр 
Борковський, урядники Корнило 
Сушкевич, Михайло Коссак, сту-
денти Андрій Січинський, Олек-
сандр Огоновський.

Основна мета “Просвіти”, як 
сказано в 1-му параграфі Стату-
ту, — є “просвіта і піднесення до-
бробуту руского народу”, для чо-
го треба “видавати книжки укра-
їнською мовою і навчати свій на-
рід”. І Товариство широко роз-
горнуло організаційно-освітню 
мережу і мало набавом більше 
2 700 читалень.

В останній чверті XIX століття 
у селі Велеснів створено Товари-
ство “Просвіта”, яке почало зби-
рати книжки та часописи для ор-
ганізації сільської читальні. Йо-
го очолив парох села, отець Мар-
кил Соневицький. Велику про-
світницьку роботу серед велеснів-
ців проводив свідомий українець 
сільський дяк Михайло Гнатюк — 
батько академіка ВУАН Володи-
мира Гнатюка.

Пізніше вчений згадував: 
“…двері нашої хати майже не за-
микалися перед різними людьми, 
що пересиджували в нас, немов у 
сільськім касині цілими годинами, 
особливо ж у неділю та свята або 
в доволі довгі зимові вечори та за-
бавлялися або різними оповідан-
нями, якими я залюбки прислуху-
вався та переймав їх, або відчиту-
ванням усяких новинок із газетки, 
яка все в нас була, та книжок”. Во-
лодимир Гнатюк став членом то-
вариства “Просвіта” ще навчаю-
чись на філософському факульте-
ті Львівського університету. А за-
кінчивши навчання, 12 листопа-
да 1898 року заснував “Українсько-
Руську Видавничу Спілку” і стає її 
директором, редактором і відпові-
дальним секретарем.

Із грудня 1898 року велесні-
вець зайняв посаду секретаря Нау-
кового Товариства імені Шевченка 
у Львові, головою якого був укра-
їнський учений-історик Михайло 
Грушевський. Володимир Гнатюк 
був редактором видань НТШ, го-
ловою його Етнографічної комісії, 

співредактором “Літературно-На-
укового Вісника” (1898—1906 роки 
і на початку 20-х років).

Як директор “Українсько-
Руської Видавничої Спілки”, уче-
ний зредагував і видав близько 
60 томів “Етнографічного Збір-
ника” і “Матеріалів до україн-
ської етнології”. Володимир Гна-
тюк плідно співпрацював із Тер-
нопільською, Львівською, Закар-
патською “Просвітами”. Він вів 
широке листування з філіями То-
вариства і нашого краю, всебіч-
но сприяв відкриттю бібліотек 
при хатах-читальнях, допомагав їх 
комплектувати, надсилаючи влас-
ні книжки та фольклорні збірни-
ки, а також родичам, сусідам та 
знайомим у селах Велеснів, За-
лісся, Дубенка, Коропець, Григо-
рів, Олеша, Рукомиш, Жизномир, 
містах Монастириська і Бучач.

Просвітяни Велеснева 1914 ро-
ку велично відсвяткували 100-річ-
чя уродин Тараса Шевченка, але 
в роки Першої світової війни вся 
просвітницька робота в селі при-
пинилася: Велеснів увесь був спа-
лений, а його мешканців висели-
ли далеко в Карпати і далі.

Лише на початку 20-х років 
пожвавлює свою роботу філія То-
вариства “Просвіта” у Велесневі. 
Між 1920 і 1939 роками в нашо-
му селі були: читальня “Просві-
ти”, Товариство “Луг”, хор, ама-
торський драматичний гурток, 
оркестр, гуртки “Рідна школа” і 
“Сільський господар”, коопера-
тивна крамниця і молочарня.

Володимир Гнатюк 1909 року 
в одному з чеських видань опублі-
кував свою статтю “Сорок років 
діяльності львівської “Просвіти”. 
Пише і публікує рецензії на кни-
ги “Ілюстрований народний ка-
лендар Товариства “Просвіта” на 
рік звичайний 1902”, на 1903, на 
1906, на 1926 роки. Крім того, на-
писав рецензію на книгу “Звіт з ді-
яльності філії “Просвіти” в Стрию 
за час від 11 червня 1903 до 11 мая 
1904”. Усі рецензії видрукувані в 
“Літературно-Науковому Вісни-
ку” за відповідні роки.

У травні 1921 року Володими-
ра Гнатюка обрали Почесним чле-
ном новозаснованого Товариства 
“Просвіта” в Ужгороді. Вислов-
люючи “щиру подяку за таке по-
чесне відзначення моєї скромної 
праці”, 17 червня у листі до Іва-
на Панькевича Володимир Гна-
тюк писав: “Жалкую дуже, що 
тяжка, довголітня хвороба відтяг-
нула мене від продовження праці 
над Угорською Україною та не до-
зволила мені здійснити того пля-
ну, який колись уклав собі, буду-
чи здоровим. Надіюся одначе, що 

мої пляни, доповнені й розширені 
виконають уже тамтошні уродже-
ні. Невмірно тішуся, що для Угор-
ської України минув довгий пері-
од вегетовання та настав новий, 
віллє в неї правдиво-національну 
струю життя”. І свого листа-по-
дяку він закінчив оптимістичним 

прогнозуванням: “Я тепер вже не 
боюся за її (Закарпатської Украї-
ни — О. Ч., Р. Ч.) будучину, бо во-
на вже не загине для нашої нації”.

Почесну Грамоту, яку вигото-
вив відомий живописець, народ-
ний художник України Осип Бок-
шай, підписали від Ужгородської 
“Просвіти” заступник голови — 
Августин Волошин (Президент 
Закарпатської України, тепер Ге-
рой України — О. Ч., Р. Ч.) та се-
кретар Іван Панькевич.

25 грудня 1925 року на загаль-
них зборах Товариства “Просві-
та” у Львові було ухвалено, щоб 
із цього числа іменувати Почес-
ним членом Товариства Володи-
мира Гнатюка за його заслуги пе-
ред Товариством і українським 
народом. Вченому видали Ди-
плом, який підписали за Това-
риство “Просвіта” у Львові голо-
ва Михайло Галущинський (на-
родився 1878 року — О. Ч., Р. Ч.) 
та секретар Василь Мудрий (від-
крив і проводив останні загаль-
ні збори “Просвіти”, що відбу-
лися 8 червня 1939 року у Льво-
ві. — О. Ч., Р. Ч.). Саме з “Кален-
даря “Просвіти” на 1927 рік” ми 
довідуємося, що Почесним чле-
ном “Просвіти” в грудні 1925 ро-
ку став Володимир Гнатюк.

Почесна Грамота Ужгород-
ської та Диплом Львівської “Про-
світи” Володимира Гнатюка збері-
гаються в архіві вченого у Відділі 
рукописних фондів Львівської на-
укової бібліотеки ім. Василя Сте-
фаника НАНУ. 

1938 року Велеснівський 
Народний Дім разом із філією 
“Просвіти” урочисто відсвятку-
вали 70-річчя Матірного Товари-
ства “Просвіта”. 1939 року в се-
лі припинила свою діяльність і 
1942 року відновила свою пра-
цю “Просвіта” в нашому селі, яку 
очолила вчителька п. Ольга Гаєв-
ська. Тоді й розпочали свою робо-
ту сільська читальня і дитячий са-
дочок, до якого ходили діти укра-
їнців і поляків.

Вихователькою у нашому са-
дочку працювала п. Параска. 
Після одного з виступів співо-
чого гуртка його учасники зі-
бралися на сходах, що ведуть до 
церкви святого Отця Миколая і 
світляр зробив світлину, котрій 
зараз 70 років. 

Із нагоди 125-річного ювілею 
Товариства “Просвіта” 1993 ро-
ку у Велесневі відновила свою ро-
боту його філія. А до цьогорічно-
го ювілею у п’ятій кімнаті домів-
ки вченого розгорнуто велику ви-
ставку “Просвіті” — 145”, на якій 
представлено унікальні експона-
ти з архіву Володимира Гнатюка та 
фондів його музею.

Остап ЧЕРЕМШИНСЬКИЙ, 
засновник і незмінний дирек-

тор Велеснівського етнографіч-
но-меморіального музею Володи-

мира Гнатюка, заслужений пра-
цівник культури України, лауре-

ат Всеукраїнських премій іме-
ні Павла Чубинського. Воло-

димира Гнатюка, Братів Богда-
на та Левка Лепких, член НСКУ, 

НСЖУ, НТШ у Львові, Почесний 
член ВУТ “Просвіта” імені Тара-

са Шевченка; 
Романа ЧЕРЕМШИНСЬКА,
співзасновниця Етнографіч-

но-меморіального музею Володи-
мира Гнатюка, старший науковий 
працівник музею, відмінник осві-

ти України, член НСКУ, НСЖУ 
НТШ у Львові, ВУТ “Просвіта” 

імені Тараса Шевченка 

Грудень 2013 року, село Велеснів 
Монастириського району, 

Тернопілля

Володимир Гнатюк — почесний просвітянин
За заслуги для товариства і для українського народу

Вихователька п. Параска з вихованцями

Володимир Гнатюк

Велеснівські просвітяни. 1930 рік
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14 “Із 1920-х аж до середини 1930-х років 
“Просвіта” на Поділлі буйно розквітала”.Стежками...

Михайло КАМЕНЮК

“Чого одну людину шкода, а до 
тисячі мертвих байдуже?”

Микола Хвильовий
“Редактор Карк”

Донос на пісню
Із 1920-х аж до середини 1930-х 

років “Просвіта” на Поділлі буй-

но розквітала. Коли, скажімо, у 

Вінниці скликалися губерніаль-

ні огляди самодіяльних театрів 

чи хорів, їх доводилося проводи-

ти кількаденно. Свіжий подих ре-

волюції будив творчість мас. Але 

з підлим убивством геніального 

композитора Миколи Леонтови-

ча, яке сталося 1921 року, розпо-

чався планомірний зустрічний га-

мівний процес цього вселюдсько-

го пробудження, який досяг апо-

гею в 1937—39 роках. “Творчість” 

сексотів, ріка доносів була на ру-

ку органам НКВС, яких постійно 

“кадрово зміцнював” тут сам Фе-

лікс Дзержинський, оскільки Він-

ниччина продовжувала палати на-

ціональними повстаннями. Звіс-

но, об’єктами каральних захо-

дів ставали талановиті, соціально 

і громадськи активні люди, зде-

більшого просвітяни.

Такий донос сфабрикували і 

в селі Івча Літинського району. 

Ось він:

Довідка-характеристика Івчан-
ської сільради від 19 липня 1938 року:

“Видана на гром. Федорцова 
Меркурія Лаврентійовича, 1876 
року народження, в тому, що він 
до і після революції довгий час був 
дяком. Разом з тим до революції 
мав свою крамницю. Після револю-
ції приймав участь в контрреволю-
ційній організації “Просвіта”, ко-
трою в той час керував петлю-
рівський офіцер Гаращук Мартин. 
Під час бандитизму Федорцов був 
пов’язаний з бандитами і ховав ві-
домого бандита Мовчана Мико-
лу, який мав стосунки з його до-
чкою Варкою. Федорцов Меркурій 
по своїм політичним поглядам є во-
рожа людина”.

У тодішніх так званих “слід-

чих” справах головне — старт. У 

прокурорів пальці пухли від пи-

сання ордерів на арешт. Не мину-

ло і три місяці після арешту Мер-

курія Федорцова, як йому вже 

фантасти з НКВС намотали тако-

го, що й у страшному сні не при-

сниться.

“Федорцов М. Л. был агентом 
польской разведки с 1936 года. За 
это время передал польской раз-
ведке сведения о количестве и рас-
положении воинских подразделе-
ний Литинского гарнизона, о на-
личии лошадей и автотранспорта 
в МТС и колхозах, о военном стро-
ительстве шоссейных дорог стра-
тегического назначения. Виновным 
себя признал…РАССТРЕЛЯТЬ”.

Із протоколу рішення “трійки” 
НКВС від 29 вересня 1938 року.

У реабілітаційний 1957 рік, по 

смерті Сталіна, один з авторів цієї 

довідки, колишній секретар сіль-

ради Ілько Близнюк на запитан-

ня слідчого про донос на Мерку-

рія Федорцова відповість так:

“Цю довідку я писав сам осо-
бисто під диктовку начальника мі-
ліції м. Літина Кускова, імені та 
по батькові не знаю. Я спочат-
ку написав хорошу характеристи-
ку на Федорцова М. Л., але началь-
ник Літинського РВМ НКВС Кус-
ков запропонував написати харак-
теристику під його диктовку. При 
цьому стверджував, що якщо його 
заарештували, так ми знаємо, за 
що його заарештували, і він, Фе-
дорцов М. Л., є ворогом народу. Що 
стосується змісту довідки-харак-
теристики на Федорцова М. Л., я 
заявляю, що ця характеристика 

не відповідає дійсності, оскільки я 
знаю Федорцова М. Л., як чесну до-
бросовісну людину”.

Чим же саме ця 62-річна літ-

ня людина — Меркурій Лаврен-

тійович Федорцов — загрожував 

радянській владі? Яка справжня 

причина необхідності його злік-

відовувати? Про це — уривок зі 

спогадів його внучки по матері 

Марії Іванівни Іщук:

Оригінал — ось, копія — у 

Михайла Стельмаха

“…Але й у ті неспокійні два-

дцяті роки доводилося пережива-

ти відрадні події. Вони пов’язані з 

приходом у село галичан (січових 

стрільців). Галичани у церкві заспі-

вали по-українськи, хтось і “Апос-

тола” прочитав українською мо-

вою. Радісно і дивно було людям 

чути це рідною мовою, яку за ца-

ризму зневажали, забороняли. Від 

співучих галичан перейняли в селі 

їхні пісні, що з того часу зазвучали 

і в концертах сільського хору (світ-

ського) під керівництвом Мерку-

рія Федорцова, що теж повернув-

ся в село з війни. Це пісні “Зажу-

рились галичанки та й на тую змі-

ну”, “Верховино, світку ти наш”.

До церкви Меркурій Федорцов 

більше не повертався. Перед ним 

відкривалося широке поле діяль-

ності в нових умовах, а перед його 

охочими до навчання талановити-

ми дітьми перспектива — учитися. 

Любов до музики, до пісні спону-

кала його організувати в селі світ-

ський хор, а потім і духовий ор-

кестр. Українська пісня зазвучала 

зі сцени. Але недовго співали гімн 

“Ще не вмерла Україна”, пісні “Не 

пора”, “Слава Україні, любій віт-

чизні”, “Вкраїно-мати, кат ско-

нав”, їх заборонили…

У село прийшла українська 

книга. Книжки ходили по руках, 

на них встановлювалася черга. У 

нашій хаті з’явився “Кобзар” (та-

то купив) із чудовими ілюстра-

ціями О. Сластіона. Пригадую, 

що через нашу хату за 20-ті роки 

“пройшли” кращі твори П. Ку-

ліша (всі зачитувалися “Чорною 

радою”), Панаса Мирного, Не-

чуя-Левицького, Івана Франка, 

Бориса Грінченка, М. Коцюбин-

ського, А. Тесленка, С. Василь-

ченка, Т. Бордуляка, А. Кащенка, 

В. Вин ниченка (“Сонячна маши-

на” та оповідання), твори М. Гого-

ля та В. Короленка в українських 

перекладах. А пізніше — “Чор-

не озеро” В. Гжицького, “Роман 

міжгір’я” І. Ле. Скільки радості 

зазнала наша сім’я від цих книг, 

коли деякі з них тато читав уго-

лос! Адже до революції мало не 

виключили зі школи молодшо-

го татового брата Степана за те, 

що приніс у школу і читав учням 

українську книжечку-метелик — 

гумористичне оповідання Пань-

ка Куліша “Сіра кобила”…

Налагодилася робота хору. По-

за увагою диригента М. Федорцо-

ва не залишилася жодна нова пу-

блікація пісень із нотами. А після 

приїзду в Івчу з концертом капели 

Леонтовича сільський хор взяв-

ся за вивчення українських пісень 

в обробці славетного композито-

ра. Так у його репертуарі з’явилася 

“Праля”, “Щедрик”, “Дударик” 

та багато інших творів. Вивчили і 

виконували на вечорах “Заповіт”, 

“Інтернаціонал” українською мо-

вою, “Вічний революціонер” М. 

Лисенка, “Реве та стогне Дніпр 

широкий”, “Думи мої”, “На го-

роді коло броду”… Навіть розу-

чили і співали твір К. Устиянови-

ча “Чом, річенько домашняя, так 

пливеш поволі?” (десь Меркурій 

дістав ноти). Траплялося, що піс-

ля “співки” диригент розкривав 

книжку “Співомовок” С. Рудан-

ського і читав її під загальний ре-

гіт хористів.

У неділю його хата нагадувала 

клуб. Вхід був вільний, а на ши-

рокому столі кожного разу лежа-

ли книжкові новинки для пере-

гляду: твори письменників, жур-

нал (старий) “Нива”, альманах 

“Вік”, “Декламатор”.

Марія Іщук, спогади якої я 

використав при написанні істо-

рії Вінницької області “Чотири 

вінницькі броди”, з характерни-

ми деталями подає обстановку 

культурного відродження в рід-

ному селі, чому сприяла діяль-

ність місцевої “Просвіти”. Під 

впливом прочитаних книжок чи-

мало чоловіків залюбки обира-

ли собі прізвиська. Так з’явився 

у селі “козак Корж” — люди за-

були справжнє прізвище Деми-

да. А той служив свого часу в ко-

зацькому війську Примакова, по-

бував навіть за кордоном і ніби-

то знав французьку, бо завжди за-

кидав: “парлє франсе”, “бонжур” 

і т. ін. Сусіди Демидові, побрати-

ми по чарці, тепер звалися Матня 

і Люшня, вони й самі себе так ве-

личали. А Меркурій оголосив се-

бе козаком Сірком.

Марія Іщук згадує:

“Зростав і сільський духо-

вий оркестр. Попервах тут гра-

ли лише члени родини Федор-

цових: сам Меркула (був кларне-

тистом і капельмейстером), його 

брат Михайло, чотири сини Фе-

дір, Микола, Василь, Іван, а зго-

дом ще й наймолодший п’ятий 

Михайло (1917 р. н.). Потім при-

йшов у оркестр давній друг Мер-

курія, добрий музикант Гумін-

ський (поляк). А пізніше оркестр 

поповнювався здібними сіль-

ськими хлопцями.

Крім того, що грали на всіх 

урочистих вечорах у сільському 

клубі і на танцях, ще наймали-

ся грати на весіллях. Зажили до-

брої слави не тільки злагодже-

ною грою, багатим репертуаром, 

а ще й культурою поведінки. Ні-

коли ніхто з них не лаявся, не ку-

рив і не пиячив — ні музиканти, 

ні капельмейстер. А при тому всі 

сини Меркурія вчилися: спершу в 

школі в Майдані Треповському, а 

потім — у технікумах, інститутах. 

Про цей сімейний оркестр пізні-

ше напише Михайло Стельмах у 

романі “Дума про тебе”. Адже він 

добре знав синів Меркурія Фе-

дорцова, бо вчився разом із ними 

в Школі селянської молоді в се-

лі Майдан Кирилівський (що пе-

ред цим мало назву Майдан Тре-

повський). “Несамовиті Шала-

маї” — під таким прізвищем зма-

лює М. Стельмах цих музикантів-

братів, що зі своїм батьком Мер-

курієм грали на весіллях у довко-

лишніх селах.

Та згодом, у зв’язку з так зва-

ним “процесом СВУ”, почалися в 

Україні репресії, що позначилися 

і на стані культури на селі…”.

Тут пригадалися Меркурію 

Федорцову і козак Сірко, і галича-

ни в івчанській церкві, і потяг до 

Леонтовича. І навіть товариш по 

музиці, поляк Гумінський. І випи-

сувані з-за кордону книги по ме-

дицині: Меркурій Лаврентійович 

Федорцов був визнаним у окрузі 

цілителем, володів гіпнозом, по-

збавив багатьох людей із довко-

лишніх сіл не одної болячки.

Гостинець із того світу

Коли радвлада заходилася бу-

ло незграбно і малопереконли-

во боротися з “перегинами” у ре-

пресіях і, як павуки у банці, чер-

воні карателі стали певний час 

пожирати один одного, самі по-

трапляючи у розкручений ними 

маховик смерті, на світ виплив-

ло чимало до того засекречених 

свідчень. Наприклад, ось такі зі 

стенограм допитів самих чекістів:

“Колишній начвідділу Лав-

рентьєв в судовому засіданні по-

свідчив, що в управлінні НКВС 

практикувалися групові допити 

заарештованих, як тоді їх нази-

вали “масовки”, по українській 

контрреволюції. Це було так: до 

кабінету заводили 7—8 осіб, де 

2—3 слідчих вели допит…

У 51-й кімнаті працював Ре-

дер, там навіть удень були завіша-

ні вікна і звідтіля завжди чулися 

крики заарештованих. Пам’ятаю, 

якось туди завели заарештовано-

го Козіса і зайшли Ширін і Редер. 

Через деякий час Козіса звідтіля 

вивели і завели до мене в кабінет. 

У мене Козіс сів на стілець, і я 

звернув увагу, що стілець, на яко-

му сидів Козіс, одразу став мо-

крим од крові…

Ширін заборонив слідчим пи-

сати протоколи допитів у присут-

ності заарештованих, я був оче-

видцем, як Ширін диктував Реде-

ру протокол допиту звинувачено-

го за відсутності заарештованого. 

Арештованих, які не давали свід-

чень, водили до Ширіна, Редера 

та Іванченка “на разговор”, після 

арештовані свідчили…

Життя і смерть Меркурія Федорцова

Хор Івчанської “Просвіти” 1930-х років
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Колишня друкарка відділу 

Алексєєва посвідчила, що вона сис-

тематично друкувала кореговані 

Ширіним протоколи допитів аре-

штованих. Траплялося так, що де-

які протоколи корегувалися кілька 

разів і вона їх передруковувала. Піс-

ля таких корегувань протокол на-

бирав зовсім іншого змісту… Про-

токоли друкували звично великі, на 

30—40 сторінках. Після закінчення 

друкування Ширін питався: “Ну, як 

протокол?..”. Це я розуміла як схва-

лення протоколу…”.

У такій обстановці і за таких 

обставин і народилося на світ “зі-

знання” Меркурія Федорцова у 

співробітництві з польською роз-

відкою, народилася “агентурна 

сіть” білополяків на Літинщині. 

А власне кажучи, чи не живе ця 

карально-звинувачувальна ме-

тода і донині? Щось забагато на 

користь такого твердження свід-

чень, забагато невинних жертв, 

як чуємо день при дні!..

…А влітку 1942 року в окупо-

ваній Вінниці німецька влада ор-

ганізувала розкопки поховань 

подолян, розстріляних НКВС на-

прикінці 1930-х років. На терито-

рії парку культури і відпочинку, 

у самому центрі міста, розкрили 

цілі кагати напівзотлілих трупів, 

більшість із них була в домашньо-

му одязі, навіть із речами. Їх кіль-

кість сягала 10 тисяч!!! По оголо-

шенню з усіх-усюд приїздили до 

Вінниці люди, щоб упізнати без-

вісти зниклих у заметілі арештів 

і репресій рідних: по одягу, таліс-

манах, хрестиках, книгах.

Пригадує вінницький компо-

зитор, невтомний культурний ді-

яч і просвітянин Яків Поляхів-

ський. У війну він був підлітком, 

напівсиротою, майже безпри-

тульним переховувався з друзя-

ми-хлопчаками у вінницьких ру-

їнах. Дітей голод і цікавість при-

гнали до міського парку, де дав-

но вже не лунала музика, не бу-

ло танців, кіно. Але довкруж тов-

пилося безліч людей, багато жі-

нок-селянок. Вони пильно при-

глядалися до лахів, розвішаних 

на мотузках між деревами, а щось 

знайшовши, голосили. Плач, ле-

мент, крики, умлівання!..

Яків наблизився до великої 

довгої ями, на дні якої працювали 

з лопатами землекопи. З ями не-

сло нестерпним смородом. Зем-

лекопи були всі “під мухою”, час-

то відсьорбували щось із фляг. Ма-

буть, їм давали горілки, щоб до-

вше трималися в ямі. Раз по раз 

“на гора” піднімали труп за тру-

пом, а услід їм викидали різні речі.

Помітивши Якова, парубок-

землекоп раптом весело йому 

підморгнув і з вигуком: “На, лови 

подарунок!” пожбурив йому цуп-

ку полотняну торбину, висмик-

нуту з могильної землі. Торбину 

Яків негайно затяг у кущі. В ній 

виявилося кілька шматків запліс-

нявілого сала. 

“Я довго чистив ножиком 

цей нежданий харч з того світу, 

але бодай шматочка проковтнути 

так і не зміг, хоч від голоду зводи-

ло живіт, — розповідав мені Яків 

Володимирович. — Тоді приду-

мав таке: продати те сало на база-

рі. І збув його таки. А на вируче-

ні гроші купив три речі: великого 

пирога з картоплею, кольоровий 

олівець та альбом з білого цуп-

кого паперу. Не знаю, звідки це 

в мене взялося, але я мріяв щось 

малювати, писати… Альбом з ба-

гатьма чистими сторінками збері-

гався у мене аж до того часу, ко-

ли я в ньому записав ноти і слова 

моїх перших юнацьких пісень…”.

Я слухав мого мудрого дав-

нього друга і думав собі: десь там, 

у тій ямі, лежав і талановитий са-

моук з Івчі — музика, хормейстер, 

цілитель, просвітянин Меркурій 

Лаврентійович Федорцов. Не бу-

ло при ньому улюблених скрипки 

та кларнета, чудових книг, нот-

них зшитків. І звучала мені в душі 

пісня, котру за переказами рідних 

Меркурія Лаврентійовича він лю-

бив виспівувати за життя:

Єсть у мене топір, топір,
Ще й кована бляшка,
Не боюсь я того німця,
Ані того ляшка.

Просвітянський альбом
“Зажили доброї слави не тільки злагодженою 
грою, багатим репертуаром, 
а ще й культурою поведінки”. 15

М. Л. Федорцов із дружиною Оленою та дітьми Руський національний хор читальні “Просвіта” у Раківці

Мражниця. Народний дім “Просвіта”

Українська народна школа на Волині. Члени “Просвіти” 1916 рік
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“Любов до рідної землі Ігоря Качуровського 

пережила особисті життєві бурі 
й історичні лихоліття”.16
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Надія ОНИЩЕНКО 
Фото Віктора ШАТУНА

“Народився я першого ве-
ресня за новим стилем, 19 серп-
ня за старим, себто саме в той 
день, коли вночі червоні партиза-
ни Кропив’янського зайняли були 
в Ніжині деякі стратегічні точки, і 
проминуло кілька годин, поки гім-
назисти озброїлись і їх звідти виби-
ли. Отож перший звук, який я по-
чув, з’явившись на світ, був ручний 
кулемет неподалік від лікарні”, 
— згадує Ігор Качуровський 2007 
року в “Крутах мого дитинства”, 
виданих у Ніжині. Цим болю-
чим спогадом починається вірш-
присвята, написаний із нагоди на-
родження сина Леонардо. Він зво-
рушено прочитав його біля батько-
вої могили, побачивши символі-
ку в тому, що день смерті в Мюнхе-
ні, за кілька тижнів до 95-річчя, був 
тихим, теплим і сонячним.

За передсмертним заповітом і 
за Божим промислом урна з пра-
хом перебувала в церкві Всіх Свя-
тих у Ніжині, а 20 листопада її пе-
редали у Крутянську церкву, яку 
вірогідно відвідувала родина Ка-
чуровських. Тут 22 листопада чин 
поховання розпочав отець Васи-
лій, а продовжив біля насипу-мо-
гили архієпископ Чернігівський і 
Ніжинський Української Право-
славної Церкви Київського Па-
тріархату владика Євстратій. Ві-
чні слова заупокійної молитви 
повторювали за ним родичі, зем-
ляки-крутяни, сільські школя-
рі, викладачі й студенти Ніжин-
ського держуніверситету ім. М. 
Гоголя на чолі з ректором профе-
сором Олександром Бойком, чи-
новники, голова районної ради 
Олег Бузун і голова райдержад-
міністрації Володимир Другаков, 
журналісти й літератори з Ніжи-
на, Чернігова й Києва.

Професор Київського націо-
нального університету ім. Т. Шев-
ченка Олександр Астаф’єв, від-
значаючи творчі здобутки Ігоря 
Качуровського, нагадав і про те, 
що саме цей чоловік повернув на 
Батьківщину імена багатьох ви-
датних українців, які не з власної 

волі змушені були розвивати рідну 
культуру за кордоном. Він супро-
воджував Ігоря Васильовича під 
час його приїзду в Ніжин і Крути 
1994 року і був щиро вражений не-
сподіваною зустріччю з немоло-
дою сільською жінкою, яка з горо-
ду кинулася до колишнього сусіда. 
Це була Олена — молодша донька 
Івана Матвійовича Кабанця. Ка-
чуровський назвав його у споми-
нах зразком української працьо-
витості, порядності й чесності. 

Саме такі риси плекав у со-
бі й Ігор Качуровський. І їх помі-
чали ті, хто мав радість спілкуван-
ня з українським інтелігентом і йо-
го родиною в Україні й Мюнхені. 
Тепле слово прощання сказав про 
нескореного українця професор 
Київського національного універ-

ситету культури й мистецтв, наш 
земляк Микола Тимошик. Вірш-
присвяту прочитав журналіст, член 
Національної спілки письменни-
ків України Анатолій Шкуліпа.

У сільському Будинку куль-
тури спогадами ділилися люди, 
на чию творчу долю безпосеред-
ньо вплинув Ігор Васильович Ка-
чуровський. Його страдницький 
життєвий шлях став темою кан-
дидатської дисертації поетки й 
перекладачки Олени О’Лір. На 
думку завідувачки кафедри Укра-
їнської академії адвокатури Тетя-
ни Конончук, Ігор Качуровський 
разом із Василем Баркою запо-
чаткував дослідження Голодомо-
ру поемою “Село в безодні”.

Луареат Національної премії 
України імені Тараса Шевченка 

редактор Чернігівської обласної 
газети “Гарт” Дмитро Іванов при-
єднав літератора-лауреата Ігоря 
Качуровського до нащадків тих 
українських велетнів духу, які, за 
висловом Олександра Безбородь-
ка, не здрібніли до кар’єризму. 
Поетки Софія Майданська й Лю-
бов Карпенко дякували за під-
тримку їхньої поетичної твор-
чості. Адже Ігор Качуровський 
не впадав перед відомими іме-
нами, а щиро радів талановитим 
текстам. Він устиг написати пе-
редмову до збірки перекладів ан-
тології іспанської та латиноаме-
риканської лірики XVI—XX сто-
літь Олени Криштальської, якою 
вона пошанувала його світлу 
пам’ять, отримавши премію іме-
ні Григорія Кочура. І ми всі пого-

джувалися з побажанням автор-
ки, щоб Господь пригорнув його 
душу до свого серця. 

Співчуття надіслали арген-
тинські шанувальники поета й 
перекладача, Герой України поет 
Іван Драч.

Українська щирість наповню-
вала теплом сердець і слів холод-
ну залу будинку культури разом 
із виступом дитячого зразкового 
хору “Сяйво” Ніжинської дитя-
чої музичної школи. Під орудою 
заслуженого працівника культури 
України Сергія Голуба він вико-
нав пісню “Дощова ніч” Степа-
на Спєха на вірш Ігоря Качуров-
ського, а також твори літургійні 
й патріотичні. Доречним був ви-
ступ київської бандуристки На-
дії Боянівської з тужливою “Со-
ловея-канарея” та кантом Фео-
фана Прокоповича. Як і слайд-
фільм про Ігоря Качуровського. 
І завершив цей концерт-спогад 
хор Ніжинського училища куль-
тури й мистецтв імені Марії Зань-
ковецької піднесеною “Україно, 
Україно…” Тараса Петриненка.

Передсмертну волю покійно-
го про поховання біля хати ди-
тинства виконали: Українська 
Православна Церква, благодій-
ний фонд “Ніжен”, районна дер-
жавна адміністрація, районна і 
сільська ради, доброчинці, які 
пожертвували кошти на спору-
дження й опорядження могили.

Любов до рідної землі Ігоря Ка-
чуровського пережила особисті 
життєві бурі й історичні лихоліття й 
наснажувала його в далеких світах.

У Крутах уже немає живих 
людей, які пам’ятали б Ігоря 
Качуровського. Але він має жи-
ти тут після смерті через пам’ять 
наступних поколінь. Учасни-
ки почесного поховання гото-
ві підтримати сільську інтелі-
генцію в організації наукових 
читань, присвячених творчос-
ті Ігоря Качуровського, у ство-
ренні його музею, перші екс-
понати для якого вони переда-
ли ще п’ять років тому під час 
Всеукраїнської наукової конфе-
ренції: “Ігор Качуровський: від 
Крут до “Старої Європи”.

До Господнього серця
Ігор Качуровський повернувся в Крути свого дитинства
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