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ВСТУПНЕ СЛОВО

Репортажі шкільноzо інспектора на Канаду пана І вана
- це цікавий матеріял для студій нашоzо шкіль
ництва і призадуми над йоzо проблемами.
Боднарчука

Розсипані на сторінках преси ці звідомлення не моzли б
дати поzляду на українське життя в ділянці шкільництва. Зібра
ні разом .мають значення і уваzу свою, яrс переzляд наших успі
хів і праці на величезній території Канади.
У важний читач запримічує три zоловні аспекти

-

істо

ричний, практичний і літературні особливості репорта~tсів.

Розzлядаючи перший аспект, то ці матеріяли, писані в
різних часах і в різних містах, передають в історію нашоzо zро

мадськоzо життя у цій країні не тільки списки шкіл, назви їхні,
учителів, бо це й архіви зроблять, але передають живе життя з
ясними та темними переживаннями. Тут і діти в клясах, на про

бах хору, учителі, батьки на конференціях і їхні турботи та
радості, навіть описи шrсільних будинrсів, чи то приміщень. Ці
кавий також спосіб комунікації інспектора шкіл з людьми,
атмосфера zро.мадськоzо життя і т. п.
Звичайно, й проблематика шкільництва належатиме зzо

до.м до історії, одначе тепер поставлені проблеми .мають праrс
тичну вартість і заслуzовують на уваzу не тільки централі КУК

і СКВОР, але й ду.маючоzо zро.мадянства. Від розв' язки шкіль
них проблем залежить будучність українців у Канаді.
Автор звертає уваzу на об'єднуючі чинники в школах, яzс
наприклад, Просвіта" в Кенорі, бо малочисельні школи не пра
ЦЮ!QТЬ задовільно. Праблема вишколу вчителів дуже пеzсуча.
Інколи вражає бідна їхня українська мова, висувається конеч
ність збільшувати знання з українознавства. То ж справа учи
тельських семінарів великої ваzи. Можна б получити к:урси .з
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відпочинком серед природи. Інколи буває і так, що вчителі
тільки на лекціях zоворять по-українсьrсому, а наслідок цьоzо
- занепад української .мови в школі. Безперечно, вдома мовна
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атмосфера зале:Jtсить тільки від батьків. lхня байдужість до
української школи

-

це болюча рана. З байдужости такої пливе

також леzковаження учителів, недоцінення їхньої праці.
При різних наzодах автор підкреслює велику посвяту
вчителів, розуміння в них своzо завдання і дружнє, взаємне від
ношення.

На сторінках репортажів знайдемо страшну проблему
асиміляції. Автор добре завважує - не zрошей тепер нам бра
кує, а людей. А всякі ~~ допомоzи" не конечно на.м на користь
виходять.
Ця проблема асиміляції, що особливо позначилась в Ма
нітобі, повинна привернути уваzу, а з тим плянову дію нашоzо
zромадянства.
Баzато завважень-спостережень зібраних у всіх провін

ціях Канади знайде читач репортажів. Радітиме з автором з
йоzо цікавих зустрічей з колишніми учнями, що тепер са.мі вже
вчителюють.

На марrінесі спостережень є ліричні відступи автора про
йоzо студентські роки, перші літа побуту в Кенорі та роки zро

мадської праці. А цій праці автор присвятив баzато років своzо
життя. Роздуми про це викликають у висліді сумні рефлексtї.
Кінчаючи свої роздуми автор, І ван Боднарчук одначе
стверджує: ~~з великою вірою дивлюсь у наше майбутнє".
Книжка репортажів читається леzко з великим зацікав
ленням і є новим досяzненням письменника.

Олександра Копач
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НАШ РІДНОШКІЛЬНИЙ ВІЗ

1969/70

рік

По грудуватих дорогах чужини котиться ншн рідношкіль

ний віз. Він старий, розхитаний; котиться по інерції, без пали
ва й запряжених коней. На возі діти, а за возом учителі- оці

безіменні плугатарі, без яких жито не родило б, життя не цві
ло б. Цей віз

-

це найголовніший реманент нашого громад

ського господарства. Зупиниться він

-

не наздоженемо втра

ченого, а за рік- два ледве чи пізнаємо себе.
Ми зустрілися з обставиною, що далі таким возом не
поїдемо,

розпадеться нам серед дороги погубимо дітей.
Пересісти дітям на чужий віз не потраплять до рідного до
му. Хто візьметься за ремонт цього воза? На дітей руки знай
дуться, діти- це найцінніший капітал. Загубимо їх, і ніщо їх
нам не поверне.

Такий стаІ-І речей заставив Централю КУК шІСлати людв
ну в поїздку по Канаді на обстеження українських шкіл. Роля
ця припала мені. При першій поїздці мп поставили собі за ціль

наблизитись до потреб нашого шкільництва, з метою: коорди
нації праці, уніфікації програм і підручників, переведення СТLl
тистики

-

згідно з постановами Сnітової Координаційної Ви

ховно-Освітної Ради, приступити до упапрямлення дій.

Об'їжджаючи

Канаду, відвідуючи

школи,

я зустрічав

учителів: у підвалах, на бальконах, на сценах, рідко де у ви

гідних приміщеннях. У сі вони з більшими чи меншими квалі

фікаціями- навчались в Україні, на скитальщині чи в Кана
ді

-

з однаковою посвятою тягнуть цей віз.

Скільки в цих

учителів відданости цій справі! Скільки в них посвяти, терпе
ливости, вибачливости і святої покори! Скільки в них віри у
цю справу! Вони вірять у справу й тоді, коли й батьки пере
стали вірити у своїх дітей, коли й громада стала вже сумніва
тися.
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Я зустрічаю вчительку при виході з кляси. Літня, поси

віла, втирає піт з чола й усміхається крізь сльози: "Гіркий це
хліб, - каже, - це не рідна, а бідна школа. Ми не вчителі, а
мучителі. Але що я варта без цієї школи?! Рідна школа- це
клаптик моєї України. Я тут виговорюся, поспіваю, а то й ни
щечком поплачу. Кому і навіщо я тепер здалася? Чужий для

мене цей світ, застара я для нього.

Але є в мене оці діти мої внучата- клаптик моєї батьківщини! А яке велике вдо
волення від самопочуття, що ти здатна ще робити корисну

роботу, помагати дітям і тим прислужитися справі мого наро
ду ... "
Будуємо храми, зводимо вершки:

інститути, катедри,

університети, а для кого це все, як не буде в нас дітей- трив
ких підбудінок? За це нам треба взятися від самих фундамен
тів

-

родинних домів.

Клопочемося русифікацією в Україні, а хто нас "руси
фікує", що тут відбирає в нас мову?
Такі турботи виводять нас з хати в дорогу до наших
громад,

родинних

домів,

зорганізованих

і

незорганізованих

Рідних Шкіл, з кличами: "Лицем до наших дітей- у засвіти

дитячого краю!" Наблизитись до обставин рідношкільного
життя, проаналізувати проблеми, з якими вчителі зустріча
ються у своїй праці, знайти їм розв'язку у поліпшенні рівня
навчання

-

стало невідкличним завданням нашого проводу.

У дороrу

Поїздки по Канаді погодили ми з нашим проводом

-

Президією Централі КУК та КВОРадою. Найближчими моїми
дорадниками були: проф. З. Зелений, ред. Наталка Когуська,
д-р С. Яр. Кальба, о. Тимофій Міненко, д-р Б. Білаш.
Заплямовану поїздку починаємо

в найхолоднішу пору

року (місяць лютий), але починаємо від найтеплішої провінції:
Ерітанеької Колюмбії. Хоч дорога не в стратосферу, то заправ
ка була потрібна: скласти плян, зібрати відповідні матеріяли:
підручники, допоміжні лектури і що найголовніше - потрібне

оте паливо тепло душі, щоб внетало його об'їхати Канаду,
огріти охололі душі, поселити віру в нашу справу. Цього теп
ла шукали ми біля наших центральних печей наших уста-

8

нов, а коли й вони охолодали, то треба було добувати влас
ного, внутрішнього тепла душі.
Зносимось літаком за хмари, а ІЗ Калгарі приземлюємось

і пересідаємо на автобус. Автобус мій мчить в обійми гір, на
здогін за сонцем, що розпростерши золоті крила на вершках,

зваблює на захід. Здалека гори ці чарівні і приманливі, зблизь
ка суворі і грізні. Особливо тоді, коли вони заступають сонце
і на його золоті шати кладуть свої холодні тіні. Хоч вони те
пер покриті снігом

-

холодні, то хтось таки по них ходить,

протоптує сліди, досягає їхніх вершків.

Тепер вони списані
хвилястими лініями лещатарів. Автобус наш обтанцьовує го
ри, вихоплюючи на бігу золоті пелени заходу, засвічує у вік
нах свічки і несе їх у темні провалля.

Розривається ланцюг
гір, розскакуються гори, і тепер кожна гора про себе танцює
в безперервному танку. Ці гори- це наше горе- наші діти,
до їхніх душ шукаємо доріг.

На зустріч нам вибігає світлами замаєне місто Вернон.
З чим добрим ви до нас? - запитають люди. З щирим сер
цем! буде моя відповідь. З цими справами вони щодня і
щовечора. В них як не діти, то внуки, вони мають їх повні
вуха.

Але від цього нам ані втекти, ані заховатись.

Пошли,

Боже, нам силу слова, пензля і пера, щоб могли ми ворушити
людськими мислями і серцями! Невже ж цей світ випродуку
вав уже щось сильніше, тривкіше, приманливіше, святіше від

любови до своїх дітей і свого народу?!
Крізь

щільно

зачинені

віконця

автобуса

втискається

сумерк вечора й навіває пісню давню й далеку. Пісня, як рідна

мати, голубить, кріпить, загріває.
Вернов

Автобус наш врізався в гущу ночі, схрещений світлами
зуnинився. Вернон! Пасажири поквапно збирались, виглядали

У вікна, помахуючи руками до тих, що вийшли їм назустріч.

І я не без роду. Зустріли мене люди, освічена простора зал я,
на стільцях жінки й чоловіки. Настоятель Громади о. Рибал
ка відкриває збори. Я розглядаюся по залі, дошукуюсь моло
дих людей, батьків, учителів, священиків. Тяжко говорити до
людей, не знаючи їх. Тут треба спостерігати їхній настрій і
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психічно вичути, чи слова ваші доходять до них, чи до душі
вони їм, чи не йдуть вони часом понад їхні голови. Як довести

до свідомости людини найпростішими словами найскладнішу
думку?
Справи,

про

які

мені

доводилось говорити, однаково

близькі всім- мають вони своїх дітей чи не мають їх. Кожен,
хто звик думати по-суспільному, хто турбується цілістю нашо
го життя,- знає, що без своєї школи і дітей ми не рушимо
вперед, бо це підставона справа нашого існування.
Говорите і спостерігаєте, що люди переживають. Душа
в них ще не вивітріла. Яку велику силу притягання має наш

грунт! Давно приїхали ці люди сюди, залишили там нестатки,

багато тут пережили, живуть у достатках,- України не забу
вають. Ніщо їм не заступить рідного грунту- живої України.

"Натрясло нас тут на чужих вибоїнах: мішались мови і
культури, внемівали нас за нашу мову й наші звичаї, били нас,
але ніщо нас не збило зі свого шляху. Ми росли, як та трава
з-під снігоної криги, і ми виросли. Тепер з нами числяться, не

будемо ж спускатися на дно",

-

чути голоси.

В дискусіях висловлювались: п.п. Кіндрачук, Бобіцький,
Стан, Гриценко і інші.
Окремі

наради

з

учителями

продов,кували

ми

після

зборів. Рідна Школа тут приміщується при Народному Домі.
У школі є близько 40 учнів чотири кляси; навчають: Ми
хайлина Стан, Павлина Кіндрачук, Петро Кіндрачук, добр.
Рибалка, о. Яків Рибалка.
Другого дня вранці контактуюси з парохом української

католицької церкви о. Мельничуком, обговорюємо проблеми
вербування учнів до Рідної Школи.
Кельовна

Того ж самого дня з п. Кіндрачуком і о. Рибалкою ми
відвідали Кельовну. Заїхали до п-ва Мельничуків. Пані Мель
ничук інформує нас про школу. У школі тут навчається 22
дітей. Директором школи є п. Ісидор Ворончак, учителює та
кож Марія Бойко. Учитель Ворончак працює в державній
школі, при своїй громаді диригує хором. Саме тепер іде тут
підготовка до Шевченківського концерту, в якому беруть
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участь хористи православної і католицької громад. Пан Іси

дор Ворончак поза своєю працею в державній школі посвя
чується також в громадсько-культурній праці. Контактуємось

з учителем Рідної Школи при українській католицькій школі
в Кельовні з паном М. Гриневичем. Дітей у цій школі

16.

Про

блеми одні й ті ж самі: брак свідомости у батьків, нехіть у ді
тей вивчати українську мову. Щирі бажання наших вчителів
розбиваються об глухі стіни тупости й заскорузлости.

Чілівек

По дорозі до Ванкуверу, вночі

місцевості Чілівек.

26

лютого я зупинився у

Затримався, щоб зібрати інформації про

тутешні українські школи. Заночовую в готелі. Відкриваю те

лефонічну книжку й натрапляю на адресу д-ра Савицького.
Відзивається пані Савицька й інформує мене, що при україн
ській православній церкві була українська школа, але через

брак учителя переведено шкільних дітей у молодший відділ
СУМК. Діти сходяться, як і сходилися, тільки програма їхніх
сходин більш розвагового характеру:
вони підготовляються
до виступів на різних громадських імпрезах:

співають, тан
цюють, пишуть писанки. Тому, що явище це по Канаді наби
рає масового

характеру,

варто

цій

справі

приділити

трохи

уваги. Все це вказує на брак учителів. Старші вчителі висна
жились, сліпнуть- молодших ми не підготовили.

Я перелисткавую телефонну книгу, шукаю українських

прізвищ, нав'язую розмови, провокую людей до розмов.

-

Слухайте!

-

голос

молодої матері.

без української мови будуть українцями.

-

Мова -

Наші діти і

це ще не

все. Добре, щоб вони знали, що в нашого народу є своя мова,
але тут вони розмовляти нею не будуть, забудьте це ...
В дорозі до Нью-Вестмінстеру

Я вихапнвся з готелю зарання, rцоб подальше від цих
затлих мурів зустріти на лоні природи схід сонця. Висідаю з

автобусу і йду пішки. До церкви Св. Євхаристії ще кілька квар
талів. Свіжий, прозорий ранок. З дерев, дахів і огорож на
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травники

й

асфальтові

вулички

золотою решіткою сповзає

ранок. Низьке голубе небо, і пахучою конвалією на його неру
хомому плесі розквітає сонце. Тихо, мов на Великдень перед
освяченням пасок. Всього-на-всього дві пташки в зеленому ку

щику перекликуються незрозумілою для нас мовою

- своїм
щебетанням. Щебечуть увертюру дня, зустрічаючи далеку
весну. Щебечуть мовою, якою наділив їх Господь. Скільки на
їхньому віці людей засимілювалось вони ніякій асиміляції
не піддаються. Вони не мудрують, на інші плянети не загляда

ють. Залишилися тим, чим Бог їх сотворив- у цьому краса й

глибінь світу.
Заслуханий у мелодію ранку, я й не зчувся, як прой
шов вулицю, не запримітивши церкви. Гріх. Зупинився, роз

глядаюся. Я шукаю вершків у вишині неба. А це тут, поруч

інших будинків, при самому хіднику, в догоду людям

-

нова

сучасна модерна церква. Як я міг, пройшовши, не заприміти

ти ії? Католицькі церкви здебільша характеризуються похму
рістю і суворістю стилю, а це привітна: весела і ясна. На за
їздну площу в'їжджають авта. З авт внеіваються діти: хлопчи
ки й дівчатка. Стискаючи книжечки під пахами:, спішать у біч
ні двері. Я слідом за ними. При самому вході зустрічаю свя
щеника. Знайомимось- це о. Ганушевський. Панотець зустрів

мене без особливого захоплення. Привітався зі мною, я б ска
зав- так собі: не тепло й не холодно. Східцями вниз- захо
димо в залю.

У школі

Нас зустрічають учительки

-

молоді, гарні.

Вони до

отця по-англійському, а він до них по-українському. Це англо
мовна школа, до якої приходять діти здебільша без знання

української мови. "Ухні батьки народились у Канаді", ін
формує мене о. парох Ганушевський. Очевидно, між ними й
мішані подружжя. Я розмовляю з одним батьком- молодою
людиною. Він розуміє мене й сяк-так може розмовитися. Го

ворить мовою своїх батьків чи дідусів, я прислухаюся до цієї
говірки, і мені нетяжко уточнити, з якої місцевості приїхали
сюди його батьки.
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Діти під проводом учительок стають вряд до молитви.

Проказують вголос

"Отче наш". Після

цього

групуються

в

трьох кутах залі до навчання. Дисципліна гарна. Діти веселі.

Учительки працюють дбайливо. Добра в них метода, але (не
у гнів кажучи) недостатнє в них знання української мови. Та
вони стараються. Як інформує мене о. парох, у школі

44

дітей,

вони поділені на чотири кляси, п'ять відділів. Школа виявляє

велику самодіяльну активність в підготовці до різних націо
нальних святкувань: Різдвяний концерт, День матері й інші.
Учні влаштовували свій "базар", на закуп шкільних підручни

ків.

Після навчання відбуваються наради з батьками.

Голо

вою Батьківського Комітету є тут Юліян Литавський. На запи

тання, які найскладніші тут проблеми, падає відповідь
непад

української

клясах

7

мови.

На

44

дітей

тільки

-

за

в найстарших

дітей може розмовитись сяк-так українською мовою.

Таких шкіл у нас буде щораз більше, і завчасу треба заходи
тися біля поліпruення цт~ого станv. V Інколі цій працюють: о.
Богдан Ганушевський (директор), пані Ольга Котел ко, пані
Фльоренс Лукій, пані Мілі Козак, пані Леся Цюпик. Всі вони
молоді, народжені в Канаді. Треба бути вдячним їм, що ще
хочуть працювати з дітьми. Вони напевно не мали можливо

стей реrулярно навчатись української мови, n~об належно
підготовитись до праці з дітьми в українській школі, і парохія
повинна подбати

про

введення

тут зорова-слухової методи,

прийнятої в нас, методи Чілтона, яка допоможе вчителям і

дітям засвоїти літературну мову. ІJ,ю п1колу не мож.на порів
нювати із школами, в яких навчаються діти, що приходять до

школи з дому із знанням української

мови.

Для

цих

шкіл

треба спеціяльно опрацьованих відповідних програм і підруч
ників. До цих пір шкіл цих не бралось до уваги при опрацьо
ванні навчальних програм, і вони радили собі кожна по-своє
му, як лише могли. Цього в нас не сміє бути. Діти не винні, і
не можна нам ставитися до них по-мачуnrиному. Можна вже

зробити деякі висновки. Коли в Східній Канаді у школі нової
еміrрації знайдеться (в загальному)

10%,

що зовсім: не розмов-

ляють українською мовою, то в школах третього і четвертого

покоління ми маємо вже

90%

таких дітей. На основі точніших

статистичних даних не тяжко буде проаналізувати цю справу
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й уст1инити темп асиміляц1иного процесу. В нашому інтересі
є за кожну ціну процес цей зупинити. Теорія "спускайся,

куме, на дно" ніяк не виправдує себе. Збереження нашої їден

-

тичности

це

основне

завдання

нашого

сьогодення.

На крилах піснІ

Директор школи о. Богдан Ганушевський запрошує ме

не на обід. Мені трохи ніяково

-

ми тільки що познайоми

лись, а добродійки зовсім не знаю. Але нікуди було викручу

ватись. У хаті знайомимось ближче. Виходить, що в нас бага
то є спільних знайомих, о. Ганушевський організував пересе

ленчий табір у Реrенсбурзі, у мене ще десь зберігається паш
порт з його підписом. Пригадуємо свою дорогу з Братіслави у

Німеччину

-

бомбардування

нюпого

транспорту;

як поїзд

наш був зупинився десь серед лісу, як ми були вдекорували
вагон килимом з іконою Пречистої Діви Марії, як ставши на

коліна в бурянах, усі православні й католики, спільно мо
лились і отці спільно відправляли, як поїзд був рушив з іко
ною, і ми бігли доганяти. Були то часи великої тривоги, не
статків, злиднів і водночас великих надій і сподівань.

Ми не

мали хат ані грошей- в нас була спільна доля.

Добродійка

Ганушевська

з Заркапаття,

з тої

частини

України, що дає нам мистців, славних різьбарів, поетів. І в
неї також поетична дупrа, вона дуже ніжна, чутлива. Після

обіду включає патефон, і ми, заслухавтись у чудові пісні квартету

"В олошки "

(як

не

помиляюсь,

.

керІвником

квартету

є

донька о. Ганушевських), поримаємо в щось далеке. "Накрила
•

u

НІчка та и тихесенька земельку кругом

....
"

Я поринаю в минуле. Всі ці пісні переспівані в нас мо
лоддю в різних кінцях Західної України. Нагадують вони нам
нашу юність, окремі місця і людей. Скільки в цих піснях теп

лоти, ніжности й пориву! Нашим завданням буде популяризу
вати ці пісні і тут між нашими дітьми- на нерідній землі, де

так потрібні нашим дітям оці відживлюючі, цілющі соки.
Гостина у цьому свящемичому домі була для мене поле
том у рідні сторони,

духовим

відсвіженням

і

скріпленням.

Вона нагадала мені гарну традицію наших священичих домів,
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що були колись, на рідних землях, приютами для мандрівних
студентів.
А як у самому Ванкувері?

У п'ятницю,

27

лютого, я приїхав до Ванкуверу. Сріб

ними потоками з дахів струмить сонце. Пахнуть зелені трави.

Люди хідниками ходять роздягнені. В парках лежать на траві.
На ринвах воркують голуби. Вже у Берноні я скинув кальоші
і емушеву шапку, в Чілівеку і шаль, а тут плаща. Замешкав у
готелі. Ой, ці готелі! Це найпротивніші мені місця. Та про це
згадаю під сам кінець, бо ще не раз вапіткнувся на цей готель.
Подзвонив до голови відділу КУК пані Емілії Остапчук.

Пані Остапчук поінформувала мене про дальший плян нюпих
поїздок. Найважливіший мій виступ

-

це сьогодні в Україн

ському Католицькому Центрі на зборах відділу КУК.

Пані

Остапчук, між іншим, сказала, що запізниться на збори, бо
ще перед тим має одне дуже важливе засідання. Ця людина

працює, мов та мурашка. Особливо дуже важлива П праця на

зовнішньому відтинку нашого зв'язку з чужим, я сказав би,
світом. Я подзвонив до п. Ф. Богдана, знаю, що він не минає

ніяких зборів, чи не повернув би по мене. Він дуже радо пого
дився. Пан Богдан приїздить із своєю дружиною, і ми їдемо

на збори. Центр робить імпозантне враження своїми будинка
ми. Заля вже була освітлена й відчинена. Люди якось разом
увійшли. Це перший мій виступ на Заході перед представни

ками всіх складових організацій і священиками обидвох на
ших віровизнань. Бачу на залі українських православних свя
щеників

-

о. П. Сапевича, о. П. Елажука і католицького

о. Христофора Заяця, ЧСВВ.

-

Збори відкрив секретар відділу

КУК п. М. Петриків. Це не масові збори, це збори представ
ників складових організацій, членів управи відділу КУК, учи
телів близько 40 осіб і я волів би, щоб ми без особливих

офіційностей засіли за спільний стіл і говорили щиро й від
верто.

БІля

одних і тих же самих справ

Після моєї доповіді вив'язалась дискусія. Прибула вже

й зайняла своє місце голова відділу, пані Остапчук. У диску
сіях висловлюються: д-р Богдан Лисак, п. М. Татарнюк, о. Са-

15

цевич,

п. М. Заяць,

о. Блажук,

учителька

О. Гайдимовська,

учителька Ярослава Солтис, о. Хр. Заяць, учителька Г. Тока
рик, пані Е. Остапчук і інші. Люди висловлюються речево, вид

но, що знають, про що говорять. У сім ця справа близька. Од
наково вона всіх турбує. "Нема народу без мови. Ми ж один
народ - одна в нас мова. Нема одної мови для католиків, а
іншої для православних. У цей критичний для нас час ми му
симо говорити водно, як один великий народ- одною мовою,

одним серцем і почуваннями. Ми розсіяні по широкому світі.
Діти наші родяться й виростають на чужих rрунтах. В Німеч

чині вони говорять по-німецькому, у Франції по-французько
му, в Канаді й США по-англійському, але коли вони з'їхались
на світовий конrрес до Мюнхену, вони знайшли одну спільну
мову для спілкування

-

це їх рідна українська мова. Ця мова

об'єднує нас усіх розпорошених по широкому світі в один
народ".

Арrументи

переконуючі.

Розумуйте

ви,

як

хочете,

обертайте справою на всі лади, питайте найбільших умів
ніхто нічого іншого не придумає

-

-

для поліпшення стану на

шого шкільництва треба тільки тягнути в один "гуж". Висло
ви переконуючі. Але коли прийшлося творити один спільний
комітет для цих справ

- тяжко. Видно, 1цо люди розуміють
справу, боліють нею й не бачать іншого виходу, але ще не го

тові спільно діяти.

Просять залишити цю справу до переду

мання, до передискутування у своїх організаціях і парафіях.
Видно, що люди не чуються ще самостійними, що мусять во

ни ще запитати дозволу у старІних від себе. Справу розуміють,
але не вирішують. Хтось є ще й над ними. А що, як ті, що над

ними, мають іншу думку щодо мови і до наших плянів? Може,

не треба нам української мови! Може, найкраще так, як було
до цього часу! Може й не мають рації ті, що говорять, що ми

вже набагато спізнилися і багато втратили з цією справою!
Як Ви, читачу, думаєте? Ні. Ми таки спромоглися на створен
ня ІНІЦІятивного комітетv.

До ініuіятивного комітету обрано

три жінки. Може й не буде перебілЬІпень, коли скажемо що
вони робили враження найвпливовіших, найсвідоміших і най
щиріших ЦІИ справі, а це:
пані Емілія ОстапчуІ<, пані Ольга
Гайдимонська і пані Галина Токарик. Вони мали б попuацю
вати над створенням одного спільного поширеного комітетv.

який би зайнявся справою vкраїнських Рідних Шкіл та вве-
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денням української мови в державні школи не тільки у Ван

куnері, але і в цілій Брітанській Колюмбії.
Я пізно вночі вернувся до свого готелю. Під муром біля
входавих дверей плакала двоє дітей. Старша могла мати яких

років

12,
-

а молодша років

8-9.

Чого ви плачете, діти?

-

запитав я. Вони зразу не

хотіли сказати, а потім, крізь плач процідили: "Ми прийшли з
мамою за батьком.

Мама посилала людей, щоб викликати
батька, але батько не хотів вийти. А потім пішла мама, і вже
ні батька, ні мами. Ми вже тут більше, як три години ждемо.
Нас не хочуть впустити, нам не вільно туди заходити". Я запи

тався, як батько називається, і оповів про це людині, що сто
яла за прилавком. Він сказав- "Не турбуйся цим, це не твоя
справа! Ми самі знаємо, коли їм виходити. Як прийде час, що

їм буде досить, то ми й за комір викинемо''. Гарно у В анкуве
рі, але й тут, як то кажуть: "Нема села без болота".
(Враження із поїздки)

Про Рідну Школу при парафії св. Покрови, 550 Вест Евеню у Ванкувері інформує нас учителька, пані Ольга
Гайдимовська. У школі 60 учнів. Директором школи є о. Хри
стоф Заяць ЧСВВ. Учителями працюють: Тереса Герчак, Оль
га Гайдимовська, Юлія Стасюк, Никала Керницький. Навчан
ня відбувається щосуботи, три години тижнево. Програми
опрацьовують собі вчителі відповідно до знань учнів. Користу
ються підручиками: Шлянки, Дейко, Волиняка та допоміжни
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ми лектурами. У школі є окрема година співу і шкільний хор.

Хором дириrує учителька, пані Юлія Стасюк. Школа бере ак
тивну участь у громадсько-культурних

імпрезах.

Опікується

школою ЛУКЖ (Ліrа Українських Католицьких Жінок). Пані

Гайднмавська відверто й щиро висловлюється про всі недоліки
школи, труднощі й проблеми,

на які вчителі натрапляють у
процесі своєї праці. Проблеми ці характерні всім школам по

цілій Канаді й ховатися з ними немає потреби. Промовчування
їх- ситуації не поправить. Про них згадаємо в загальних під
сумках.

Від учительки, пані Ярослави Солтис довідуємось, що

й вона навчає дітей української мови в Річмонді Б. К. приват-
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но у своєму домІ 1 має цього року восьмеро.

Хочемо вірити,

що в Річмонді знайдеться багато більше дітей шкільного віку.
На Ювілею Молоді

На зборах КУК я одержав запрошення від о. Петра Ела
жука промовляти на врочистості Року православної молоді у

Валей. Ювілейне святкування влапповує Ванкуверська місій
на округа. В неділю

1

березня п-во Ф. Богдани постукали до

моїх дверей і запропонували мені П:)іхати з ними на Богослу
ження.

Архиєрейську Службу Божу у Ванкувері

відслужив

Архиєпископ Андрей у сослужінні отців Ванкуверської місій
ної округи: о. прот. П. Саневича, о. пnот.

J.

Гикаnого. і о. Пе

тра Блажука. Після Богослуження у Валей відбувся бенкет і
концертона програма.

Заля була в1церть заповнена гістьми,

молоддю і старшими.

Концертона програма була змістовна,

виконана в українському дусі і по-українськи, не було ані од
ного слова зайвого. Замітне, що, як у церкві під час Літургії,

так і на бенкеті й концерті всюди служила й проводила мо
лодь. Головну промову виголосив д-р Богдан Лисак. Д-р Лисак

відносно ще молода людина, народжений у Канаді, говорив
гарною

українською

l\юnою.

Вів

гаnорив

з

канацського

rрунту, але дуже вміло поєднав на~пі завдання у відношенні

до Канади і України як країни наІ11ого походження. його
промова була спрямована до молоді. Наголошена була справа
української духовности і мови зокрема. Приємно підкресли

ти, що всі наші промови були собі співзвучні. Стверджую, що
в різних місцях, де не зупинюся наші думки й почування пли

вуть одним і тим самим річищем. Потрібно тільки скріплення
їх, якнайповнішого вияву і унапрямлення.

Як інформує мене добродійка К. Бvблик, при українській
православній громаді існує українська Р.іцна Школа. Навча

ється в ній

41 учень. Директором школи

t3 о. Петро Бублик.

В Рідній Школі Бернабі директором школи є о. прот. Іван Ги
кавий. Учнів

16.

Учителює тут п-на Петр\СЯ Гузик. У Рідній

Школі при українській православній громаді у Валей є
тей. Директором школи є о. прот. Петро Блажук.
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ді

Не маємо

жадних відомостей про Вікторію й інші місцевос1 і. Добре бу
де, коли ці школи самі відгукнуться нам, щоб могли ми взяти
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їх під увагу у своєму обліку й при черговій нагоді відвідати
їх.

Другого дня я промовляв на вечірці в українській пра
вославній громаді у Ванкувері, влаштованій на пошану Архи

єпископа Андрея. Тут також не було труднощів для гармоній
ного поєднання

наших думок.

В дороrу за сонцем

Я виїжджаю з Ванкуверу. Мені хотілося б покинути йо
го в переконнані, що ми лишаємо на цих вершках запалені на
ші лямпадки і хтось час від часу доливатиме до них оливи,

щоб вони світились і ніколи не згасли. Хоч Брітанська Колюм

бія відмежована від нас своїми горами, то це тільки фізичне
відмежовання -духове поєднання між нами існує. Прощаю
ся з Ванкувером.

Що забрати з собою, а що залишити Ванкуверові? З со

бою забираю гарні враження про хороших людей, відомості
про Рідні Школи, вчителів; їхні побажання й наші зобов'язан
ня. Залишаю свої думки у переконанні, що десь хоч одне якесь
зеренце з них упаде на пригожий rрунт людської душі й мули

тиме ії, як мулить мені душу й не дасть заснути. В різних міс
цях ми говорили про одне й те ж саме,- ми вже поєднані в
думках, але думати й навіть висловити свою думку

не все. Найвищий час від спільних

думок і

спільних дій! На рідноrпкільному відтинкv

-

слів

-

це ще

прийти

до

в питшпІях про

мову, ми мусимо прийти до спільних дій! Конкретно: залиша

ємо Ванкуверові на його душу покликання до життя Ко
ординаційного шкільного осередку, який би найтісніше спів
працював з Крайовим центром українських Шкільних рад Ка
нади згідно із його правильником.

Відгукніться, ванкунерці,

своєю працею!

В дальшому пляні моєї поїздки є Алберта.
ВІЧНІ ВОГНІ АЛБЕРТИ

В 'їжджаємо в Алберту. В ту саму Алберту, про яку так
романтично висловилась письменниця Докія Гуменна у своїй

повісті "Вічні вогні Алберти". Уї, вас і всіх нас, цікавлять вічні
вогні української дуrпі. Уї дерзання, гартування і тони звучав-
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ня на чужому rрунті поселення. Скільки вона свого чару роз

губила, скільки зберегла і іншим передала, скільки добра з
чужого поля на своє поле перенесла. В декількох місцях мені,
немов тому колядникові, доводилось стукати до громадських

дверей

-

"чи дозволите мені заколядувати?" Траплялося й

таке, що ви ще й не доїхали, як попереджали, щоб не приїж
джати. Приїжджаю до Калrарі, зупиняюся на автобусній стан
ції, контактуюся з людьми й довідуюсь, що ніхто ніякого мені
тут виступу не організував; повідомлено голову відділу КУК

в Едмонтоні, п. Осташевського, щоб я не приїжджав. Напро
шуватися й вертатися з-під самих дверей- це були найтяжчі
моменти мого подорожування.
Коли ви обтелефонуєте яку

десятку людей і між ними не знайдеться ані одної, яка б хоті
ла з вами зустрітися та про дещо поінформувати вас, то вам
відпадає охота продовжувати свою поїздку. Але на переміну
таких критичних моментів підходили хвилини піднесення. Ко

ли траплялися відмови, то вони здебільша пояснювались тим,

що-, мовляв, "у нас ця справа на мертвій точці, шкода ва
шого труду й грошей"...

Може й люди не були як слід поін

формовані про те, що я ніяких збірок не робив й саме хотів

бути там, де справа українського шкільництва заклякла, щоб
познайомитися із проблемами та пошукати їм правильної роз

в'язки. Для цього не вимагалось масових зборів, вистачало пе
реговорити з учителями, з провідними людьми окремих орга

нізацій, щоб зорієнтуватись у ситуації та знайти вихідну точ
ку. А як у вас так гарно, що й не треба вам нікого, то порадь

те нам, поділіться своїм досвідом, щоб помогти іншим, щоб
на кращих зразках вашої праці інших підтягнути. З Калrарі

я тільки виніс телефонічну інформацію від настоятеля україн
ської греко-православної

церкви о. Михайла

церкві існує українська школа,
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Фика,

що

при

дітей, троє вчителів. Я тут

не хочу наводити статистичних даних, щоб переконувати к~
гось, які можливості українці у Калrарі мають, про це свого

часу писав в "Українських Вістях" інж. М. Фляк, я тільки х~
тів би побажати їм успіху в дальшій, але трохи тіснішій спів
праці з нами й не боятися, що це нам не поплатиться.
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Зближаємось до Едмонтону столичного міста Алберти.

Прядуть поля золоті кужелі, засвічуючи зорі на небі.
Так хотілося б знати, котра це зоря нас у ці прерії привела.
Привела й зникла, щоб ми шукалиП у своїх душах. Нещасна
то людина, що зникла над нею П зоря, а в душі своїй знайти
П не може.

До Едмонтону приїжджаю, як додому. Тут маю великі

знайомства між старшими еміrрантами, новою еміrрацією та
уродженцями Канади. Приємно побувати між ними: тут велика

скаля світовідчувань, різничковань у поглядах, ПО)Кертвувань

і відданости одній великій справі, що для цієї течії треба ши
роких і високих берегів, а для нашого судна- добрих весля

рів. Добрий вечір тобі, Едмонтоне! Пошта моя була спрямова
на до канцелярії д-ра Левка Фарини. Ми собі з ним добрі дру
зі, дуже симпатична в нього дружина, славні в них діти- че
тверте покоління.

В моїй пам' яті закарбувався виступ сина

Мирона на одній конференції, де він при слові не витримав і
розплакався. Вирипули сльози і в очах матері, а батько за
цитькував ... Усім нам відомо, що сльози з вух не течуть, тому
мусимо признати, що й в четвертого покоління є душа, дуже

складна душа, і збагнути нам їі не легко. Два роки тому я
зустрівся тут з Юрієм Стефаником та з його прекрасною сім'єю,

і коло мого знайомства збільшилося інтересними людьми.
Скільки ця людина винесла із rрунту своєї вужчої батьківщи
ни того здорового покутського оптимізму і питомих йому оз

нак! Куди його доля не водила, які складні шляхи він не прой
шов,

а цих стефаниківських прикмет

він не згубив: вони в

нього живі і свіжі. Приємно побувати в товаристві цього виз
начного літератора.

Збори

v

Відділі КУК Едмонтонv

Збори відділу КУК відбулися в п'ятницю,

6-ro

березня

1970 р. в залі УНО. На зборах головував п. Роман Осташев
ський. У зборах узяли участь учителі, духовенство (обидвох

віровизнань), журналісти, науковці, громадські працівники.
Справу українського шкільництва було поєднано з річними
загальними зборами Шкільного комітету. Про працю Шкіль-
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ного

комітету

звітував

колишн1и

його голова інж. Микола

Фляк. Рік його праці був дуже плодовитий, звіт перетканий

цікавими епізодами і вагомий великою працею. його праця
сягала д"лс1:о по:Jа межі Едмонтону. Він знас цілу Алберту,
всіх учителів українців, що працюють в державній школі, та

кількість учнів у кожній школі. Він друкував відозви, відбу
вав збори, відвідував школи і шкільні установи, виступав із
доповідями, інфор:-.1ув~в про справп українського шкільниц
тва широкий загал, поміщуючи свої дописи в пресі. Це цій

людині, у великій мірі, треба завдячувати, що сьогодні в дер
жавних школах Едмонтону української мови навчається

497

учнів. В українських Рідних Школах в Едмонтоні навчається

887

учнів. У державних школах поза Едмонтоном української

мови на ту пору навчалось

898

учнів. Дуже цікаве явище, що

в місцевості Еквіл коло Лякомб

45

учнів неукраїнського по

ходження вивчають українську мову. Навчає їх учит~ль ч. Ва
силь Савчук, який, до речі, сам написав підручник для своїх

учнів. Загальна сума така: в Едмонтоні
тоном

-

953

учні: разом

497

учнів, поза Едмон

1,440.

Після звітувань, дискусій над звітами обрано Шкільний
комітет у такому складі: ін)fс М. Фляк

jнспектор

Ісицор Горецький

п. Кобилюк

-

-

-

голова,

устуrпшший голова,

п. Паїк

-

секретар,

скарбник, члени: п. Сирник, о. Хом'як, о. Ган

кевич і пані Василишин.

В другій частині зборів головував п. І. Хома, секретарю
Після моєї доповіді була жвава і дуже речева

ван п. Когут.

дискусія. Про дітей, мову і школу заговорили авторитетні в

цій ділянці люди: мrр. Хом'як, інсп. Горецький, о. Ганкевич,
учителька Турко, о. Хом' як, о. Фляк, п. Когут, п. К. Теличко і
багато інших. Справа українського шкільництва була піднесе
на на високий рівень. Мені хотілося тоді збори ці живцем пе
ренести в Торонто, щоб побачили торонтонці, з якою увагою
і посвятою едмонтонська інтеліrенція відстоює право україн

ської мови. Ці збори варто б було зфільмувати і об'їхати з
цим фільмом Канаду. Я ще й сьогодні все це бачу й відчуваю
ці хвилювання, коли один з учителів

-

молода людина, гово

рив по-українськи, а опісля попросив вибачення й перейшов
на англійську мову. Треба було тільки відчинити вікна й две-
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рі, щоб сусіди наші почули, як українська молодь, що родж.с
на в Канаді, відстоює право своєї рідної мови і підносить про
тест проти дискримінаційних проявів англосаксів.

Звітування інж. М. Фляка відкриває перед нами широ
ку панораму

українського

рідного

шкільництва

та

україн

ської мови в державних школах; усі проблеми й труднощі та

велику посвяту вчителів, батьків і одиниць, що запряглись до
цього воза. Справа ця дуже жива і свіжа. Вона активізує по

головно нашу громадськісп., організації молоді, чоловічі й )КЇ

ночі, наше духовенство, вчителів, батьків дітей і молодь. До
української мови повернулись ті, що вчились і не навчились,

і ті, що зовсім не вчились, і ті, що цією мовою згадують своїх
дідусів: свої і не свої- чу)І<Инці.

Другого дня ми з інспектором Ісидором

r орецьким

роз

почали відвідування українських Рідних Шкіл. Чим може по

хвалитися Едмонтон?
шкільництвом

Східньої

Які порівняння можна тут зробити із
Канади?

rдемо в одному авті, дуже

приємно ділитися думками з людиною досвідченою у справах

шкільництва

- довголітнім інспектором державних шкіл
V нас так багато спільних зацікавлень. Інспектор

нади.

рецький

звик

трактувати

все

по-державницькому.

З

Ка

r о

такою

міркою він хотів би підходити і до нашого шкільництва. Він
не

терпить

загумінків,

недолугости,

дешевизму.

Починаємо

від Курсів Українознавства ім. І. Франка при школі св. Васи
лія. Привітно зустрічає нас директор курсів п. С. rpox і про
водить по клясах. Зупиняємось у клясі на лекції ІОрія В. Сте

фаника. З лекції переходимо у гутірку. Нам цікаво послухати
учнів, а учням

-

нас. Хто приЇЖД)Кає до Едмонтону, шукає

нагоди відвідати ці Курси. Курсантами цікавляться письмен
ники, мистці, діячі культури.

Таким чином курсанти мають

змогу знайомитися з визначними людьми, послухати їх і щось

корисне собі засвоїти.

кий,

-

r

Скажіть мені, хлопці й дівчата, - питає ін сп. орець
чи ця школа помагає вам бути кращими? Чи помагає

вона вам у стримавності від впливів наркоманії та інших на
логів?

-

"Безперечно, що так!"

-

відзиваються голоси з гур-

7''. Наша молодь інша. І ми приходимо до переконання, що
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серед нашої молоді менше злочинців, менше відсталих і біль

ше талантів.

Інакше й не може бути.

Тоді, коли інші в цей

день ходять вулицями, наша молодь сидить у лавках

-

вона

вчиться в двох школах, вивчає дві мови, дві культури, не од
ну.

Із кляси Ю. Стефаника потрапляємо до кляси, на літе
ратуру, де викладає М. Хом'як. Аналіза твору Ольги Кобилян

ської "У неділю рано зілля копала". Молодь любить цю по
вість. Викладач уміло витягає в учнів те, що найосновніше.
На Курсах Українознавства ім. І. Франка в Едмонтоні

навчаються 103 учні. Викладачами працюють: С. rpox, пані Л.
Вацке, М. Хом'як, Я. Росляк, І. Бумбак, о. Р. Ганкевич, В. Па
їк, пані Таланчук, пані К. Турко, Ю. В. Стефаник. Пані К. Тур
ко навчає тут англомовну клясу за методою зорово-слуховою,

користуючись при цьому мегафонами й рухомими фігурками.
Один вечір вона присвятила нам, демонструючи показову лек

цію згаданою методою. Треба признати, що вона вкладає ба
гато праці, щоб цю методу удосконалити й домогтись кращих
успіхів у навчанні англомовних дітей.
Українська Рідна Школа при церкві Св. Юра, 95А

-
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Евеню

З черги ми відвідали Рідну Школу при парафії св. Юрія,
директором якої є о. В. Тарнавський. У цій школі навчається

189 учнів, 6 кляс. Учителями працюють: пані Ольга Аронець,
пані Софія Климкович, пані О. Басараб і інші. Ми були на лек
ціях пані О. Аронець і пані С. Климкович. Учителі, з добрим
досвідом і кваліфікаціями, дуже дбайливо ставляться до ви
ховання й навчання дітей. Кляси заповнені й переповнені, діти
вирівняні. Належить згадати, що в цих клясах навчаються ді

ти, ті щасливці, що приходять з дому з добрим знанням укра
їнської мови й не мають труднощів у навчанні. Діти гарно спі
вають і деклямують. Учительки пані Аронець і пані Климко

вич люблять свою професію, вони висловлювали побажання,
щоб не тільки приділяти увагу навчанню української мови в
державних школах, але й у Рідних Школах. Вони, між іншим,

сказали: "Тут зберігається найздоровіше зерно- діти із знан
ням рідної мови, які по закінченні навчання в Рідній Школі
поступають

на

Курси

Українознавства,

звідки

майбутніх провідників молодечих організацій".
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ми

очіІ<уємо

Українська Рідна Школа при катедрі Св. Івана

Наступної суботи ми відвідали українську Рідну Шко
лу при катедрі св. Івана. Навчається тут

школи

-

добродійка

Юстина Лучак,

114 дітей, директор
настоятель парафії о.

прот. Ол. Хом'як. Учителями працюють: пані Віра Славутич,

пані Докія Карп'як, пані Н. Сенів, пані О. Лукомська, студент
Б. Славутич і п. К. Теличко.

Тут навчання поодиноких кляс
поєднане із зорово-слуховою методою "Чіл то на". Керує нею
Б. Славутич.
Кляса за клясою чергуючись, заходять на лекцію зоро
во-слухової методи до вчителя Б. Славутича, після чого, учні
вертаються до своїх кляс і продовжують навчання читання й

писання. Безупинно грає ця "шафа", блимають на стіні кольо
рові світла, і діти слухають і дивляться, а опісля, мов за ма

тір'ю молитву, повторяють сказане, відповідають на питання.
Одні відходять - другі приходять. І так, немов у тому годин
никові - точно, акуратно. В одній клясі бачу вчителя Василя
Савчука, який демонструє свою лекцію. Він виготовив підруч
ник

для

навчання

англомовних

дітей.

Користується

ним у

державній школі у Форт Кент, де навчається української мо

ви
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учнів, неукраїнців. Він доказує, що його метода успішні

ша від інших метод і доказує це, порівнюючи свої успіхи з ус

піхами навчання французької мови в цій же самій школі.
Школа при катедрі Св. Івана, як і інші школи, біля яких

я і не мав змоги довше зупинитись беруть широку участь у
громадсько-культурному житті. Своєю самодіяльністю під ке

рівництвом своїх учителів заправляються до громадської праці.
ІншІ школи Едмонтону

Є ще й інші школи в Едмонтоні, яких не було змоги
відвідати:

Українська Школа при парафії Св. Василя, учнів 210,
учителів 10, директор школи п-на М. Задорожна, о. парох

В. Підскальний. Українська школа при парафії Св. Йосафата
ім. М. Шашкевича, учнів 101, учителів 7, директор - сестра

Йосифа. Українська школа при парафії Пресвятої Євхаристії,
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учнів

18,

директор

сестра йосифа, о. парох Яр. Федуник.

-

Українська школа Св. Андрія Псрвозваного, учнів

лів

6,

директор

-

В. Вінтоник,

о. настоятель

Українська школа при парафії Св. Іллі, учнів
директор

-

-

учите

учителів З,

В. Муканик, настоятель о. О. Фляк. Українська

школа при парафії Св. Мвхаїла, учнів
тор

46,

105,

М. Крищук.

24,

і вчителів

2,

дирек

пані А. Звоздецька, настоятель о. Г. Василів. Україн

ська школа при філії УНО, учнів

14, директор- пані А. Бум
бак. Треба було побути в Едмонтоні бодай один місяць, щоб
можна було відвідати усі школи й побувати в кожній на лек
ціях, познайомитись з учителями та їхніми проблемами. Але

й це, що ми побачили, показує нам, серед яких обставин до
водиться вчителям працювати та якої треба посвяти, щоб до
могтись гарних успіхів.

Збори вчителів державних шкіл
Сьомого березня

1970

р. за ініціятивою інж. М. Фляка

відбулися збори вчителів, які навчають української мови в
державних школах. Збори відбулися в приміщенні "Тічер Асо
сієйшен ". Мене заздалегідь поінформовано, що вчителі до
української домівки не підуть. Головою цієї учительської ор

ганізації є учитель В. Косташ.

Учителі на наше запрошення

прийшли точно, без опізнень, і прийшли всі, крім одного чи

двох, що були серйозно перешкоджені. Вступне слово про ці
лі й завдання наших учителів сказав інж. М. Фляк.

З черги

промовляв ін сп. Ісидор f орецький. Хоч учителі - це здебіль
ша молоді люди, уродженці Канади, бездоганно розмовляли
українською мовою. Ми прислухаємось до їхніх висловів, кож

не слово звучить трепетом молодої душі. Вони добре знають

своїх учнів, бо ж недавно вони ними були. У своїй праці вчи
телі натрапляють на великі трудно1ці. Вони, здебільша, такі:
французька мова витискає українську: вона легша, більше по
питна, має кращих пропаrаторів, має тут уже вироблену свою
методу, відповідні підручники й допоміжну лектуру

-

всього

цього бракує нашій мові. Тому вчителеві доводиться дуже ба
гато вкладати праці в підготовці до лекцій. Неодиаковий рі

вень знань в учнів вимагає, в багатьох випадках, індивідуаль
ного підходу. Учитель мусить бути не лише вчителем, але й
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пропаrатором українства. Треба великої освідомлюючої праці

наших організацій серед батьків. Учителям потрібні відповід

ні методичні посібники, а учням підручники й лектура.
Під кінець говорить голова "Тічер Асосієйшен" п. Кос
таш, який рівночасно інформує, що цього літа в Едмонтоні

відбудуться курси методи навчання української мови, і закли
кає вчителів записуватись на ці курси.

Добре було б, щоб із цих курсів скористались і вчителі
Рідних Шкіл.

ГОЛОСИ СТУДЕНТІВ

"МИ ХОЧЕМО ЗАЛИШИТИСЯ УКРАЖНЦЯМИ"
Розмова з двома едмонтонськими студентами

"Ми хочемо

залишитися

українцями",

сказала едмон

тонська студентка Наталка Хом' як. Такої лінії, сказала вона,

дотримується

місцевий

університетський

клюб

українських

студентів і Союз українських студентів Канади.

Наталка

Хом' як

і

Любомир

Маркевич

висловлювали

свої погляди в радіоінтерв'ю, яке недавно провів з ними п. Гр.

Порохівник.
Чому так мало студентів українського роду належать
до українських студентських клюб ів? "Це дуже складне пи
тання, і нема однієї причини, чому українські студенти не на

лежать в більшому числі до українського клюбу", сказала
Н. Хом'як. "Мусимо подивитись загально на суспільність Ка
нади, бож це має великий вплив на українську спільноту. Ми

живемо серед суспільности, де найвищою ціллю є заробити

багато грошей, щоб придбати собі хату, авто, телевізію і мати
високе копто в банку. Живемо серед суспільности, де вчать

дітей, що Канада є країною, основаною двома національними
групами: англійцями і французами. Далі не вчать нічого про

інші національні групи, rцо дуже тяжко працювали над розбу
довою Канади. Ми живемо серед суспільности, що насміха
ється зі своїх національних меншинних груп: українців, італій

ців, індіян, ескімосів топ.~;о".
"А щоб видряпатись на високе становище в цій суспіль
ності, то кандидат на таке становище мусить бути «канад-
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цем». А хто ж такий «Канадець»? Це в основному англо- або

французькомовна особа, яка належить до протестантського
або римо-католицького віровизнання. Угорі нема місця для
українців ні для інших національних меншинних груп. Цей
чинник має великий вплив на наших українців. І тому ми зу

стрічаємось з великою кількістю наших братів з почуттям мен
шевартости. Подивіться скільки українців змінили свої прі
звища!"

ноту,

"Так само мусимо подивитись на нашу українську спіль
щоб зрозуміти, чому українські студенти не включа

ються до суспільної праці

стверджуємо

ще

й

тепер

для

цієї

сумний

спільноти.

факт

Ми, на жаль,

поділу

української

спільноти на віровизнаневі та інІІІі групи і маленькі групоч
ки. Такий самий поділ можна побачити і серед українських
студентів. Правда ці поділи вже не грають великої ролі, але

вони існують".
Студент Л. Маркевич сказав, що в "останньому році
студенти були доволі активними. Вліті 1970 року в Едмонтоні
працювала суспільна працівниця-студентка Ганна rалан, і ра

зом з нею ми організували в серпні минулого року конферен
цію проти

тез

lV

тому королівської

комісії

двомовности і

двокультурности".

"Скоро будемо мати в Алберті провінційні вибори. От
же, прийшов час,

щоб

наші

політичні

провідники, зокрема

кандидати на послів до провінційного парляменту, до міських

і шкільних рад дотримували своїх обіцянок з-перед виборів і
проявляли

свою

діяльність

конкретними

діями

в

користь

української спільноти".
Українську мову шанувати мають не тільки студенти.

"Вже найвищий час, щоб ми почули від послів і радних укра
їнську мову, якою треба дорожити. Ми хочемо бачити також
усіх провідників українських організацій, товариств та уста

нов при тісній, спільній співпраці, щоб усі ми бачили конкрет
ні осяги для всієї української спільноти", сказав Л. Маркевич.
За "УJСраїнсьJСu.м.и Вістя.м.и"
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ОДНОr НЕДІЛІ
Неділя,

8

березня

1970

р. Схід сонця зустрів мене дале

ко за містом у дорозі до Веrревіл. Іду туди, де мене не споді
ваються. Відмовили

-

написали, щоб не приїжджати. Що ж,

коли нема зеленого світла на головному пІляху, шукатиму біч
них стежок, щоб якось увійти мені в життя наших громад і
освоїтися з їхніми проблемами й можливостями. Неділя, лю
дей не тяжко буде зустріти.
Просторі поля зодягнулися в холодні шовки, і дерева

рядом веретенами намотують срібну тканину неба. Схід-сонця
грайливими зайчиками стрибає по жовтих полицях і заспаних

обличчях. З виразів облич пізнаю наших людей. Я навіть міг
би сказати, де вони родилися, звідки приїхали та які їхні за
інтересування. Білими полями за нами котиться червоне сон
це. На душі свіжо, легко й просторо. Запалюються в ній далекі

світанки й нанизують свіжі вогні на чужих дорогах. "Ой горе
тій чайці, чаєчці небозі, що вивела чаєняток при битій дорозі".

-Ніби з просопня затягла пісню якась жінка, голосом старе
чим, зраненим. Ніхто їі не піддержав, і вона, недоспівавши,

позіхнула зупинила свій погляд на просторих, засніжених
полях. Назустріч нам вибігло місто Веrревіл. Я висідаю з ав

тобусу й розгощуюсь у цьому ресторанчику, біля самої зу
пинки. І на стільцях, і біля столиків, і за прилавком свої лю

ди. Вони розмовляють англійською мовою й переходять на
українську мову. Старші то тільки десь вряди-годи замішають
чуже слово,

а молодші навпаки- більше розмовляють по
англійському, але й не без того, щоб не переключалось на
українську мову. Я замовив собі каву, виймаю нотатку й за
писую окремі слова й фрази. Мене цікавить цей перехід з од

ної мови на другу: чим він зумовлюється. На основі моїх спо
стережень я приходжу до переконань, що звичайна офіцій
щипа та деякі терміни (втерті вже тут) висловлюються по
англійському. Задушевна мова- мова про свої близькі й най

інтимніші справи:

справи родини, громади, церкви, релігій

них і національних свят провадиться рідною мовою. Інак
ше й не може бути. Мова- це дзеркало світу. Це голос душі.

Я встряваю в розмову. Люди нічого не знають про мій приїзд,
але прізвище моє знають. Встають із місць, підходять до мене,
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простягають руки. Інформують мене про громаду, одну й дру
гу, та про церкви.

-

Це нічого, що вам відмовили, а ви таки дзвоніть до

пана Малька

-

голови КУК, та Іде й вневаріть добре! Що він

собі думає! Чоловік з Вінніпеrу приїхав ... Він гарна людина,
свій, наш учитель, але, що рихт ...
Я приходжу до своєї холодної подруги, металевої скри-

ночки, вкидаю "дайма" й набираю числа, чи не відізветься?
-Це я, пане Малько, Боднарчук.

-

От тобі й на! А я писав, щоб ви не приїздили.
А я приїхав.
Ну, як приїхали, то приїхали. Нема ради. Скажіть,

де ви тепер є?

-

Я тут на автобусовій станції.

-

То зачекайте, я зараз там буду.

За кілька хвилин приїздить п. Малько

КУК, учитель державної школи,

дуже

-

голова відділу

солідна

людина. Він
просить вибачити, що так сталось, і пояснює, які причини на
це склалися.

-Поїдемо до мене, поснідаєте.
-Дякую, я вже поснідав.

То що ми можемо сьогодні з вами зробити в нас?
Що ви хотіли б?

-

ми

-

Я хотів би зустрітися з людьми: батьками, вчителя-

-

Зачнемо від учительки

...
пані Підручної.

-

Повертаємо. Пані Підручна запрошує в хату.
мось думками.

Обміює

Пані Підручна демонструє нам свої методи.

Вона має великий педагогічний досвід, знає дітей і починає

від них, а не від себе. У мі є поріднитися з учнями й відчути
їхні

зацікавлення.

Почала

з

української

пісні,

яку

молодь

любить, а потім будує свою методу на розвагах, різних заба
вах, ребусах і цією методою досягає гарних успіхів у навчан
ні.

Vсіх

дітей у школі є

7-ій клясі

-

52,

в 8-ій

-

270.
54, в

Навчається української мови: в

9-ій

-

54,

pa.J0:\1 -

160.

Підруч

ники: "Праця й розвага" та Яра Славутича. Діти- це їі світ.
зо

Від пані Підручної їдемо до п. Малька. Пан Малько за

прошує до себе вчителя п. Василя Бузка, який навчає дітей

української мови в сепаратній католицькій школі.
ворюємо справи навчання української мови

методику навчання, обмінюємось думками.

Ми обго

організацію й

-

Пан Малько ін

формує про свою школу, програми й підручники, контакту

ється телефоном із священиком УГПЦеркви о. Туржанським,
і по обіді заї)кджаємо до нього. Добродійка З. Турж.анська ве

де українську Рідну Школу, а також Дитячий Садок. Дітей

-

Діти беруть жваву участь у громадсько-культурному

24.

житті,

виступають

на

різних

громадських

святкуваннях

та

влаштовують концерти самостійно. Короткий час пробігає в
нас на обміні думок, після чого заїжджаємо до Народного
Дому, де має відбутися Свято Лесі УІ\.рnїнки. Ми з о. прот. Т\тр
жанським приєднуємось до програми своїми доповідями. На

ші виступи не захитали настрою свята, не понизили рівня про
грами,

а

навпаки

-

доповнили

й

піднесли

його

значення.

Святкувати Лесю Українку конкретними завданнями П ідей
це найдоцільніше святкування, якого тільки й бажала Леся
Українка.
Наші виступи в українській католицькій rромаді

Після виступів у Народному Домі п. М. Малько завіз
мене до залі української католицької парохії.

двері

-

Ми відкрили

заля заповнена. Я переступив поріг і застиг.

Тут іде

промова англійською мовою. Що мені робити? Про що мені
тут говорити і якою мовою? Я був вкрай збентежений. Хоч

вертайся. Не будемо ж плювати собі в очі. Та й відступати не
чесно. Знайти сил вийти із ситуації. Не пройшло й півгодини,
як я освоївся і чувся, немов вдома. Доповідачка стала наголо

шувати потребу збереження української мови, а зараз після
цього й перейшла на українську мову.

З черги українською

мовою промовляв о. парох Велещук, і мене це вже зовсім зрів

новажило- наші доповіді були собі співзвучні. На залі була
влаштована виставка книжок і преси імпреза була успіш
на.

Пан. П. Малько везе мене в дальшу дорогу, до Ту Гілс.

У Верrревілі сонце мені сходило, тут заходить, але обстанов-
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ка одна ж і та ж сама: автобусова зупинка, ресторан, у ресто

рані люди

-

наші люди. Приїзд мій був тут несподіванкою.

Зустрів мене тут о. Петро Литвин і п. Мулька. Попливли наші
розмови рідношкільним потоком між двома громадами: като
лицькою і православною. Пан Мулько, оскільки не помиляю

ся, є тут муніципальним секретарем і авторитетно інформує
мене про навчання української мови в державній школі. Ма
лий відсоток дітей охоплений тут навчанням української мо

ви: в державній школі-

10,

в Рідних Школах- в одній

20,

а в другій 15. Коли я запитав тут у ресторані, чи багато є укра
їнців в Ту Гілс, то відповідь була "ми всі тут українці".
Де ж діти поділись?
Отець Литвин, парох Української Католицької Церкви
Св. Володимира й Ольги, висловлює думкv, що тут треба захо

дитись переконувати

молодь про потребу

навчання

україн

ської мови англійською мовою. І правда. Замало в руки нашої

студіюючої молоді попадає лектури, в якої вона могла б чер
пати знання про українську культуру. Батьки не могли пере

дати того, чого самі із своїх домів не винесли.

Голоси ці чу
ються в різних місцях: на забавах, зборах і конференціях. Ми

маємо молоду rенерацію- професіоналістів, які твердять, що
мова не важне, що й без української мови можна бути укра
їнцем. Було б корисніше, як би ця rенерація взялася за осві
домлення молодого

покоління англійською мовою: влашту
ванням лекцій, доповідей видаванням потрібної літератури
тощо, а вслід за тим братись за навчання vкраїнської мови.

Гірше, коли вимагається, щоб наша преса (українська) пере
ходила на англійську мову. Виявляється, що rенерація, яка

загубила

мову,

загубила

разом

з тим і почуття

обов' язку.

Бо ж поле до праці широке й дуже приступне всім. Але зама
ло тут щирости жертвенности і відданости.
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Ню Вестмінстер, Бр. Н. Катедра Пресв. Євхаристії, в якій приміщується
Рідна Шноnа.

Миноnаівсьний нонцерт Рідної Шноnи УКЦернви Св. Понрови в Ваннувері.

(1967).

Учитеnі (друrий ряд зnіва): Onьra Гайдимовсьна, Рудно, Зеньо АндрІяшин,

lrop

Гуменний, Роман Бучно, (в останньому ряді зnіва) о. Ісидор Дзядин і

о. парох БонисІ,Jабій Свобода.
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УчнІ РІдної Шнопм у Вернон, &р. НопюмбІн пІд час нонцерту в чест•

Тараса Шевченна. УчмтепІ: ПавпІна НІнАJNІчуи, Ммхаіпмна Стан,

учитеп• танцІв

-

Іван Стан.

УчнІ ваннуверсьних wнln в поипонІ ТарасовІ ШевченновІ.
натопицьнІ І правоспавнІ парафії:
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РІчмонд, Ваннувер, Ню

Участь браnи
ВестмІнстер, СурІ.

Рідна Шнопа Св. Понрови Пресвятої Боrородиці Унраїнсьноі Катопицьноі
<.".)

U1

Цернви у Ваннувері, о. Христофор Заяць ЧСВВ (натехит).

УчнІ Унраінсьноі Шноnи при Правосnавній ГромадІ у Ввинувері із своєю

учитеnьною-дириІ'ентною Лідою Михайnовсьною-Гузин

(1970

УчнІ Рідної Шноnи (Ваннувер) у п'єсі "Тарасинів сон".

Зб

р.)

Унраїнсьна

Шнопа nри Унраінсьній Правоспавній

Громаді Усnіння

Пресвятої

&оrородицІ в Вапей-Суррей, Бр. Копюмбія Із своїм настонтелем о. nрот. П.
&панtуном І добр.

Парасненією &пажун. Учитепьни Недільної і Рідної Шнопи:

Одарна Бонрчун, Васипина Бонар, Анна Запубннн, Анепн Кравчун, Марія
АнтонІwна І Раїса Демчун.
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~.
~/·

Свнтоюрfівсьна РІдна Wнona в ЕдмонтонІ, Алберта
VJ

\0

(1968).

УчитеnІ:

(злІва)

Onьra Аронець, Нсенн Аронець, Софін Нnимкович, о. Воnодимир Тарнавський.
Зправа: Стефакін Тарнавська, Ганн Wanaй, і о. Евrен Намінський.
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Унраїнсьна Натолицьна Натедра Св. Юрін в Саснатуні.
Учительна Сестра Слунсебници.

Унраїнсьний Інститут "Моrила" в Саснатуні.
Третій ряд зліва до права: Гапи Гірнян, Лаврентій Іваwно, Вінтор Ліщина,

Ірна Поліщун, Надя Дмитрюн,

(2-ий ряд): Раїса Ціпивнии (учительна бандур),

Цинели Майлс (учительна), Анна Новч (учительна), Славно Ніндрачун

(проrрамовий! дирентор), Лівонія Вінтонюн (учительна), Бернадета Нобринсьна
і Павло Ціпивнии (помічники вчителів).

45

Унраінсьна Шноnа при Правосnавній Громаді Пресвятоі Тройці в Нанорі, Сасн.
Ірина Щиrіnь (управитеnьна), Оnеся Сеньно (сенретарна), добр. Onьra &ойчун,
о. прот. Васиnь &ойчун, Гапина Даниnьчун, Оnеся Матійчун,
Тереса Ахтимійчун (снарбнична).

Унраінсьна Шноnа при ПравоспавнІй Громаді Пресвятоі ТройцІ в НанорІ.
Учитеnі: зпіва пані Оnеся Матійчун, зправа пані Гапина Даниnьчун.
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Унраінсьна Шнола при Православній Громаді Пресвятої Тройці в Нанорі, Сасн.
Учителі: о. прот. Василь Бойчун і добродійна Бойчун;
пані Ірина ЩиІ'іль (управительна); учнів

20.

Рідна Шнола при Натолицьній Громаді в Нанорі, Сасначеван.

47

~

оо

Учителі дернtавних і унраїнських рідних wиin, ниІ в часІ Веnииодиіх ванацій пройшли у ВіииіпеІ'у Інструиторсьиий
иурс за зорова-сnуховою методою Чіnтоиа.

Нрім

нур сантів та інструкторів, на зиимцІ є редантори уираїисьиоі

преси в ВінніпеІ'у, екзекутивний дирентор НУН д-р Наnьба та перший заступнии президента НУН ред. І. Г. Сирнии

(оба по правій стороні).

В першому ряді сидять: пані Марія Паиьиів зі шиоnи Айзеи Нютон, Оnенса Назаревич 3

Еnмвуд Гай Сиуn, ronoвa Уираїнсьної сеиції при Асоціяції Модерних Мов; ред. Натаnя Ноrусьиа, ronoвa Нрайовоrо
Центру Унраїнських Шиіnьних Рад;

інструнтор Днtан Лоиt

3

Фіnядеnьфіі,

Інструиториа

пані

Рома

Франно

3

Сасиачевансьиоrо університету, д-р Борисnав Біnаш, ronoвa Світової Координаційної Виховно-Освітньої Ради; Василь
Процюк 3 Ст. Днtанс Гай Сиуn, заступнии rоnови Уираінсьиоі сенції
Марчун з Еnмвуд Гай Снуn.

при

Асоціяції Модерних Мов;

пані Віра

Приклад rідний наслідування

Ще того ж самого дня я був в Ендро. Заночував в готе

лі "Корона". Вранці відвідав мене п. Іван Гуцуляк, учитель
"гай скул". Директором цієї школи є п. Мирослав Криванюк.
Учителями працюють тут три брати Гуцуляки. У школі навча
ється української мови поверх
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учнів. Учитель Іван Гуцу

ляк- це людина щиро віддана українській справі. Крім того,

що він навчає української мови в державній школі, він пра
цює також учителем у Рідній Школі, яка приміщується при

тій же самій державній школі

-

навчання відбувається поза

годинами навчання державної школи. Крім мови, діти навча
ються тут співу і народних тат-п~Їв. Таким чином п. Гуц\ТЛЯІ<
працює на дві зміни.

На обід запросив мене о. О. Олекшій до себе, до Вілінr
дону. Приємно було гостювати в молодих людей, що турбу
ються "старими справами" справами нас старих. Дехто з
молодих уважає, що це перестарілі спраш-1 й вони повинні
відійти разом із нами старшими. Добродійка Оксана активно
працює в Рідній Школі і зокрема з дошкіллям чи дитячим са

дочком, в якому має

20

дітей. Школа відбуває своє навчання

в приміщенні державної школи, а дитячий садочок у хаті
о. Олекшія. Добродійка цікавиться мистецтвом. rї рисунки і
малюнки, якими вона користується в праці з дітьми в садоч
І<у, гідні уваги.

Отець Олекшій багато посвячується в праці молодечої
організації СУМК. Він зрікся нових риз в користь освідомлен

ня й перевишколу молоді, уважаючи, що найбільший скарб
і краса - це душа людини. Молодь підростає й роз'їжджа
ється

-

залишає свою громаду. Але ця молодь мvсить винес

ти щось із громади у своїй душі й розумі, що буде для неї
священними ризами й свічниками на ціле ії життя. Молодь

така ніколи не забуде своєї громади й де б вона не була, шу
катиме громади, з якої вона вийшла.
У принципзла школи
Я ще не доїхав до Вілінrдону, як уже почув зажалення

громадян на директора школи, мовляв: "Чому в Ендро може
бути аж 150 учнів в державній школі на українській мові, а
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у Вілінrдоні лише

10?" Ми з о. Олекшієм зарядили зустріч з
директором школи паном rордеєм. Принципал прийняв нас
у своїй канцелярії зразу дуже офіційно, а опісля перейшов
на українську мову, і ми в цих чужих мені стінах відчули цю

теплу й щиру
ками,

домашню атмосферу. Ми обмінювались дум

-

нашими

говорили про

пляна:м;и,

поширенням

мережі

щкільництва:

мову й методи навчання та наші проблеми.

Принципал rордей присвятив нам багато свого часу й уваги
нашим

справам,

ми

винесли

гарне

враження

про

людину

-

канадця українського роду. Наше громадянство мусить розу

міти наших принципалів шкіл. Хоч вони наші й справа наша

їм однаково дорога, як і нам, то не все вони можуть зробити.
А коли йдеться про фреквенцію дітей на українській мові в
школі, то безперечно, що це найбільше залежить від батьків.
Не ждім того, п~об принципал школи ходив по хатах і переко
нував батьків, що їхні діти мусять брати українську мову, а
не французьку чи німецьку. В багатьох випадках ми бачимо
батьків безпорадних, коли мають діло з дітьми старшими.
Мову в дітей треба прищеплювати від найранніх літ.
Тоді, коли мова ця має ще свіжий і пригожий rрунт в душі
дитини. В старшому віці молодь до вивчення мови підходить

тільки з практичного погляду. І тут велике завдання, як збу
дити в молоді інтерес до заучування мови. Очевидно, і тут

треба практичного підходу. Найлегше переконати зможуть мо
лодь їхні ровесники. Знаємо випадки, де один молодець зорга

нізував цілу кл ясу. Справу цю треба доручувати молодечим
організаціям.
В дорозі з Вілінrдону до Мирнам

Сидимо в автобусі. Небагато нас. Ми розсілися в різних
місцях.

Вечірній

сумерк

Брак простору думкам.

окутав

нас

чернечею

мовчанкою.

Вони метушаться в душі, згущують

почування. Автобус трясе по грудуватій дорозі. Висмикує світ

ла з вулиць і кидає ними в темні заулки. Як автобус стояв, то
якась пара на задніх сидженнях пере1піптувалась невловною

мовою, тепер мовчанка. А потім хтось обізвався в однім куті,
відізвався в другому, і цілий автобус заговорив українською

мовою. На біду і я включився в розмову. Видно, вони всі собі
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знайомі, хоч всідали на різних зупинках. Я один їм не знайо
мий і мусів оповісти, хто я, звідки, куди й пощо.

- Вас там у Торонті напхалось різних магістрів, про
фесорів, докторів. Не маєте що робити, дретеся з собою й пар
тії заводите ...

-

-

голос з одного кута.

Тридцять

нових

партій

створили,

-

відзивається

хтось у другому кінці.

Прислали б ви хоч одну яку бідненьку партію до нас,
щоб не гризлись там,- встряває свіжий голос,- ми б дали
їй тут роботу.

-У нас брак людей до праці.

Брак нам священиків,

учителів. Вже не кажу про дентистів, лікарів, але от такого

"дроrіста"

-

-

і того не можна знайти.

Наші батьки колись тут не шукали міста, бралися

корчувати ліси й самі місто закладали ...

Беруть мене у свій млинок.

-

Тепер тут нас більшість, наше право. Та що з того,

як ми не можемо його використати. А спитаєте чому? А тому,
що не стає нам сил. Брак людей.

-Люди ще, рахувати, є, але брак їм палива- вогню.
Вони вже погаслими свічками ходять.
-Ми чекали на вас,- нову еміrрацію, думали, що ви
підемлите нас.

А

ви відокремились.

Всі залишилися там,

на

сході.

-

Ви сходу не здобудете, а ми заходу не втримаємо.

-А як це так, кажу,- заїдеш денебудь, відкриєш телефонну книжку, самі українські прізвища. Батьки українці,
суперінтендент українець, принципал українець, учителі укра
їнці, повна школа українських дітей, а української мови нема.
Українську мову чуєте на вулицях, в ресторанах, в готелях,

тільки не в школах?

-

Лишайтеся в нас, поживете з нами рік-два, то поба

чите. Певно, що як будете працювати, стукати, то двері вам

відкриються. Але оце ж ми й говоримо, що брак у нас людей
до праці
му

...

-

брак інтеліrенції, щоб розмовляла по-українсько

У Мирнам

-

Я висідаю в Мирнам. Від зупинки в місто є кусник

дороги. Іду пішки. Заночовую в готелі. На тім самім поверсі,

бачу, живуть господарі. Чую українську пісню. Мати з дочка
ми наспівує українських пісень. Довідуюсь, що мати не укра
їнка,

але

гарно

розмовляє

з

дочками

українською

мовою.

Вранці шукаю контакту з людьми. Куди не телефоную, відзи
ваються жінки. Відділу КУК тут немає, і не вдасться мені зій

тися з людьми. Мене інформують, що я можу зустрітися з од
ними й другими, але нема тут нікого, хто міг би заапелювати
своїм авторитетом і звести людей

-

православних і католи

ків- до одної домівки. Допитуюсь до священика української
католицької церкви о. Лисака. Декілька разів дзвонив і захо
див до резиденції, але отця не бvло. Контактунався я, з голо
вою громади й довідався, що в Рідній Школі при українській

католицькій

громаді

навчається

біля
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учнів,

директором

школи є о. Лисак. Контактуюся з учителями державної шко
ли. Принципалом у державній ІІІколі є п. Б. Шимко, україн

ської мови

навчає Н. Ткачук, vчнів, що навчаються україн
ської мови, є 67. У вівторок, 10 березня 1970 р. Управа відділу
Союзу Українок Канади влаштувала зустріч з громадянством

Народному Домі. Зібралось переважно старше громадян
ство. Висловлювались пані:
А. Дубельт, Мельничук, Ткачук,
пп. Котишин, Беднарський і інші. ПідІ<реслювали потребу від

v

новлення діяльности відділv КУК та розгорнення на ширшій

базі

громадсько-культурної

праці.

Українська

православна

громада не має свого постійного священика. і це далось відчv

ти в різних ділянках громадського життя. Народ тут гарний,

гостинний. треба тільІ<и людей до праuі.

В Інших мІсцевостях Алберти
В Алберті утруднена комунікація автобусом.

Переїж

джати з місцевости в місцевість майже неможливо. Час у ме

не був дуже обмежений. Де я не міг доїхати, контактунався
телефонічна. Я відвідав ще Лямонт, Мопдер і Вермільйон. Бу
ли й випадки, що до одної місцевости з'їжджались учителі
декількох шкіл з околиці. До Едмонтону на збори приїхав
учитель п. Іван Рубашевський з Ред Вотер. Він крім того, що
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має клясу української мови в державній школі, навчає дітей

української мови й поза годинами реrулярного навчання. У
Лямонті принципалом школи є п. А. Шандра, української мо
ви навчає пані Г. Шандра, учнів

38.

У Мондері принципалом

є п. Г. Бабій, навчає української мови пані С. Гаврилюк, учнів

118.

У Смокі Лейк- школа державна ім. Г. Костаuш, принципал

Г. Леськів, навчає української мови Н. Скоропад, учнів

У Вермілйоні мову навчає пані І. Адольф, учнів

20.

них школах Алберти поза Едмонтоном на цю пору

154.

У держав

898

учнів

вивчає українську мову. Це дуже малий відсоток учнів, які
повинні українську мову вивчати.

На здобуття простору

На цьому просторі я почуваюся загубленим. Я огляда
юся й не бачу своїх слідів. Я не зробив і десять відсотків того,
що треба зробити. Тут не одної людини на Канаду, але на кож
ну одну провінцію одної людини замало. І знов повертаюся

до нашого тут діялагу в автобусі "ви там в Торонті зібра
лись самі маrістри, професори й доктори, а в нас тут брак лю
дей- маємо право,

та не маємо

можливостей

використати

його ... " Скільки на цьому просторі загублено вже! Скільки
серед нової еміrрації інтеліrентів по ресторанах, шпиталях і

готелях посуд миє! Як багато тут кожна людина могла б ко
ристи принести своїй спільноті. Ще можна багато зробити!
Але чи зробимо?
Студентство наше

в цьому

році

спромоглось

вислати

кращих студентів на околиці під час вакацій для праці з мо
лоддю. Я питаю голови СУСК-у, чому таку малу кількість мо

лоді використовуєте до такої корисної праці. Каже - "зголо
силось удвоє більше, але не маємо фондів оплатити їх ... " Ка
жуть - "молодь влаштовувала імпрези, щоб заробити грошей
на оплату працівників у терені ... " А що на це провід наш, фі
нансові установи, люди, які не знають, де їм свої гроші схо
вати? Ховатимем гроші в сінники, а загориться хата, то не ді
тей вихоплюватимем з пожежі, а сінники.

Кому приділяти більше уваги?

У Східній Канаді і в Західній
вало питання,

-

в багатьох місцях вири

кому приділяти більше

уваги:

дітям, що ще
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зберігають українську мову, чи тим, що вже їі загубили? Оче
видно, тих, що вже загубили мову є втроє, а то й багато-бага
то більше. Це дуже складне питання. Бо ті, що й загубили
мову, українства ще не вирікаються. В деяких громадах вони

вже становлять більшість. І більшістю голосів вони вирішують
справи в свою користь. Переходять на англійську мову. Але
чи це в їхню користь? Тому треба змагатися за раціональну
більшість. Ми маємо ду)ке багато переконливих аргументів для
освідомлення мас у потребі зберігання української мови. Тре

ба лише праці- систематичної, плянової, наполегливої. Прий
шов час, що треба організувати школи для батьків і матерів
в першу чергу. І тут лежить велике завдання перед нашими

існуючими ще світськими організаціями.

Поголовно втягати

в організацію й вести освідомлюючу працю без замірів на ма

теріяльні збагачення. Треба перше людям дати, а опісля від
них вимагати. Дуже хоробливе в нас явище, що організації
наші перш усього ставлять собі за мету фінанси. Будови, ви

гідні приміщення, обладнання, декорації все це в нас на
першому місці. Вистачить поглянути у звіти праці, чим турбу
ються наші організації? Скільки в році здійснено важливих

проєктів для освідомлення свого членства?

В одній громаді

мені сказали: "Ми покличемо вас до слова, якщо ви не буде
те заторкати справи мови. Бо в нас більше таких, що не роз
мовляють українською мовою, хоч і трохи знають їі, і ми не

хотіли б їх образити!" Ми маємо в школі дітей, які плачуть
перед учителями, що батьки не хочуть вдома розмовляти з
ними українською мовою. Деякі з цих батьків є провідниками

наших організацій. Я думаю, що це було одною з причин, що

в деяких місцевостях відмовляли мені виступу й воліли, щоб
я не приїжджав. "Ми знаємо нюпих членів і знаємо, як до них

говорити. А прийде хтось з чужих, то лише наробить нам гні
ву"- були пояснення.
Рідні школи чи державні?

Якось ніхто ще й про ці справи так широко не розпису
вався, а вже через цілу Канаду

-

від моря до моря

нашим народом з' явилась глибока тріщина.

ловно
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-

-

між

Майже всі пого

нова еміrрація за збереження рідних шкіл і з якимсь

недовір'ям до української мови в державних Іпколах, а канад

ці (уродженці Канади), навпаки- вони бачать своє майбутнє
тільки в державній школі і з великим упередженням відно
сяться до рідних шкіл. Дві скрайності шкідливо відбиваються
на нашій праці. Але чи проведено

тут

належні

соціологічні

досліди, щоб пояснити закономірність і раціональність цих
.явищ? Нам тепер потрібна якнайтісніша співпраця вчителів і
батьків - кооперація й координація праці. Ми не можемо при
меншувати ролі ані

рідних

шкіл,

ані

навчання

української

мови в державних школах. Ці справи одна одну не виключа

ють, а навпаки

доповнюють. Перевага рідних шкіл у тому,

-

що вони не тільки навчають, але й виховують.

Рідні школи,

здебільша, охоплюють дітей, які приходять з дому із знанням
української

мови,

і

вчителі

мають

змогу провести їх через

систему початкової і повної середньої школи українознавства.

Рідні школи мають своїх досвідчених педагогів, а тепер органі
зуються педагогічні курси для підвищення кваліфікацій учи
телів.

Не можна ж і применшувати ролі навчання української
мови в державних школах. Ця справа піднесла престиж укра

їнської мови.

Покликала до праці цілі кадри вчителів, пере

важно уродженців Канади, які наполегливо стали працювати

над підвищенням своїх знань з українознавства і пригостили
українську мову, як рідну по своїх домах.

Багато чужинців

стало вивчати українську мову, це повернуло нам наших дітей
і молодь, яка відійшла була від нас із комплексом меншевар

тости. В цих учнів зростає довір'я й пошана до своїх батьків,
української мови, своїх учителів і свого народу. Правда, в де

яких рідних школах зметилось число учнів за рахунок учнів
державних шкіл. Але ці діти не пропали. Те, що вони винесли

з рідних шкіл, залишиться з ними. Трапляється й таке, що ди
тина прийшла в державну школу із знанням мови, а мусить

приставати з такими, 1цо починають з першої літери; це рідкі
випадки, але з цим треба погодитися задля загальної справи.
Не будемо ж резиrнувати з того, що нам удалось здобути піс
ля важких трудів.

Централя КУК узяла на себе великий тягар у зв'язку з
виготовленням

підручників,

програм,

переконуванням

бать-
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ків, підготовкою вчителів, тож наша спільнота повинна піти

назустріч цій справі. Це ж бо справа нашого майбутнього,
справа нашої чести, престижу

вона є мірилом нашої зрілос

-

ти й свідомости.

Треті збори в Едмонтоні

Треті збори в Едмонтоні
r;ідбулися

13

березня

1970

узяли участь учителі,

нань та гості.

Збори

ширші

-

громадські збори,

р. в залі собору Св. Івана. У зборах

батьки,

відкрив

духовенство

голова

Осташевський, головував інспектор Ісидор
моєї доповіді вив'язалась дискусія.

обидвох віровиз

відділу

КУК п. Роман

r орецький.

Після

Висловлювались канадці,

українського роду, висловлювались і представники нової емі

rрації. Для чого я підкреслюю
цей двоподіл?

Ми

-

одні й другі? Чи потрібний

вже протестуємо

Але це тільки на словах

-

проти

цього

двоподілу.

у своїй ментальності, у своєму сві

тосприйманні ми інші, цього не сховати. Канадців вражає на
ша перечуленість, наш сантимент до минулого України. Вони

реалісти й вимагають від нас підходу до справ із rрунту Кана

ди, не нав'язуючи до минулого в Україні. Це добре вичулось
у нашій дискусії, і не можна за це людей судити, нам тільки

треба розуміти людину народжену в Канаді. Коли ми будемо
розуміти одні одних не буде в нас конфліктів. Це зрозумі
ло, що для уродженців Канади "Сини землі" -повість Ки
ріяка ближча, ніж повісті Нечуя-Левицького чи Панаса Мир
ного. Ми можемо багато дечого в канадців повчитись. Все те,
що ми колись беззастережно відкидали, сьогодні починаємо
брати до уваги. Ми з деяким спізненням намагаємось вико
ристати досвід наших попередників. Ми приходимо до переко

нання, що для наших дітей найближче й найвигідніше те, що
створене на rрунті їхнього зростання. Не хотілося вірити, що

підручники Шклянки й Киріяка проіснують до сьогодні й бу
дуть мати свій попит. А граматика Стечишина заповнює най

більшу прогалину потребу такого підручника по універси
тетах. Безперечно, що в них є свої хиби. Вартість їх у тому,
що їхні автори знали rрунт, середовище, умовини, знали дітей,
для яких писали.
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Безперечно, що як учитись нам, то тільки в тих, що піз
нали rрунт, не загубивrпи рідної дytui. Без української душі
нічого корисного для свого народу не створимо. У дискусіях

висловлювались: учитель Василь Савчук, д-р М. Суховерський,
адв. П. Саварин, мrр. Юрій Стефаник, інж. М. Фляк, учитель
ка С. Климкович і інші.

Дехто висловлювався також за те,

щоб КУК знайшов спосіб, як постригти нестрижених і него

лених- бородатих дітей. В той самий час повз відчинені две
рі проходила на залю молодь, а між ними були й нестрижені.
Не можна ж усіх нестрижених-довговолосих уважати відступ

никами, збоченими, бо ми їх маємо і в церкві, скоро вже буде
більше довговолосих, як пострижених. Від цього ще нам не
загибіль. Не можемо вимагати, щоб кожен молодець був стри
жений під один "фасон". Справа не у волоссі.
Перед вніздом з Едмонтону

Я покидаю Алберту. Покидаю з великим жалем, що не
вдалось мені зробити стільки, наскільки плянувалось. Поки
даю з чистим серцем в переконанні, що тут є люди, які не да

дуть справі застоятись. Ще поверну в Едмонтоні до книгарні
при вул.

97,

ч:

10205.,

власником якої є п. Богдан Мельничук.

Ніде я книгарень не минав. Книгарня

-

добрий показник сві

домости громадян.

-Добридень, пане Мельничук! Як іде?

-

Дуже добре.

-Смієтесь.

-

Серйозно говорю.

Бачу, що добре вам іде, але чи на книжках ви дороб-

ляєтесь?

-А що думаєте, що попри книжки я наркотиками тор
гую? Ні, мій пане. Я торгую книжкою.

-

Нарікають книгарні, що книжка не йде, що вона ле

жить на полицях тільки для декорації.

-

Це

залежить

від

книгаря,

від

його

зацікавлення

книжкою, в першу чергу. Книгар, поки візьме книжку до рук,
мусить знати, про що в тій книжці написано, для кого вона,
на яку полицю їі покласти, кому Ії порекомендувати.
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По короткій розмові я бачу, rцu пан Мельничук визна

ється на своєму крамі. Він знає книжку й любить її. Він сві
домий свого завдання. Визнається він добре й на видавничій
справі, визнається й на літературі. На питання чому в дітей
мале зацікавлення українською книжкою, він дає досить ви
черпні і влучні завваги.
Приємно спостерігати

людину за

книгарським прилав

ком -людину-фахівця в цьому ділі. Між палицями вузький
прохід. На цих полицях, від підлоги до стелі

наука,

nолітика,

педагогіка,

публіцистика

мудрість світу:

й

белетристика:

драма, nоезія й проза,- з окремими відділами для старших,

молоді й дітей. Пан Мельничук у близьких контактах з видав
ництвами, видавцями і авторами. В нього знайдете те, чого в
інших не зможете знайти.

Наради в Лойдмінстері

У понеділок,

16

березня

1970

р. (ще перед Н. Бетлфор

дом) відбулись наради в Лойдмінстері. Наради зорганізував

тут молодий адвокат Роберт fуляк. Наради відбулися в залі
української

православної

громади

з

участю

представників

української католицької громади. Мої відвідини на присутніх
зробили дуже позитивне враження, бо, як вони висловлювались,
це вперше в історії Канади завітав до них представник з центра

лі КУК. При одній і другій громаді є українські діти шкільно

го віку, але зовсім небагато їх, щоб можна було творити дві
окремі школи. До того ще й тяжко тут знайти вчителя. Тому

порадились створити комітет, який би зайнявся зорганізован
ням поєднаної української школи та щоб проелідив усі МО)КЛИ
вості уведення української мови в державних школах. Обрано

Комітет у такому складі: адв. Роберт fуляк, йосиф Коваль
чук, пані Гелена Скорець і п. Ярослав Федеркевич. Зборами
проводив п. Яр. Федеркевич. Громадяни висловлювали огір

чення, що з молодої інтеліrенції, професіоналістів, крім адво
ката fуляка, ніхто в життя українських громад не включається.
Є тут дентисти, учителі й інші, але стоять вони осторонь укра
їнського організаційного життя.
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У Порт Бетлфорді

У готелі відвідав мене п. Олекса Балич, голова відділу
КУК, і поінформував про діяльність відділу КУК та громад
ські проблеми. Увечорі відбулись наrпі збори у залі Народно
го Дому. Зібралось біля
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людей. У зборах узяли участь свя

щеники обидвох віросповідань: о. Богдан Бачинський, парох
української католицької церкви Усіх Святих, та о. Степан Зу
зак, парох української правослаш-Іої церкви Св. Івана Христи

теля. На високий рівень збори

пані М. Стерніr

-

наші піднесли своєю участю
принципал дер)кавної школи, та п. М. В.

Голота- суперінтендент державних шкіл. Обидвоє ~они слу
жили нам своїми інформаціями та порадами. Зборами прово
див

n.

О. Балич, голова відділу КУК. Він відносно ще молода

людина

-

канадець,

дуже працьовитий і енерrічний.

Жаль,

що його віку на залі з мужчин нікого більше немає. І йому
також тяжко тут приходиться, але він свідомий своїх завдань

і не вступається. І тут ще одна проблема, якої ми не повинні

обійти. Характерна проблема по цілій Канаді

-

розкол між

молоддю і старшим громадянством. Молодші люди мають де
що відмінний погляд і підхід до справ.

Старше громадянство

неталерантво відноситься до молоді і своєю більшістю і впер

тістю витискає молодших із своїх рядів. Багато корисніше бу·
ло б для нас уже тепер починати інтеrрувати думки молодших
із старшими, як дожидати смерти старших і не використати
деякого їхнього досвіду. Корисніrпе воно для обидвох сторін.
У дискусіях після доповіді висловлювались: священики
о. Бачинський і о. Зузак. пані Стерніг і суперінтендент п. М.
Голота, n. n. Ждановський, Воронюк, Балич і інші. Запам' ята
лись вислови: "Перед шести роками тут була українська шко·

ла, 60 учнів. Розбили школу внутрішні політичні й релігійні
роздори. Як не підемо разом не буде в нас школи ані укра
їнської мови в дітей ... "

Обрано шкільний комітет, який має зайнятися справою
рідного шкільництва і навчання української мови в держав

ній школі. До складу Комітету увійшли авторитетні люди оби
двох громад. Хотілося б цими рядками перегукнутись з людь

ми: "Як там у Вас справи? Який крок зробили Ви у своїй пра-
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ці? А може, не дай Господи, на виборі Комітету так і залиши

лось!"
Існують тут обидві рідні школи; при українській като
лицькій школі є

8

учнів, при православній

11.

В дорозі до Гефорд
Дорога з Норт Бетлфорд до Гефорд проскочила нам на

задушевних розмовах з п. п. Іваном Іванчуком і Петром Ма
ліським. Люди радо повезли мене до Гефорд, щоб подорозі на
говоритись зі мною, поінформувати про дещо та почути, як
життя йде по околицях,

які

я

вже

відвідав.

Проїжджаючи

повз площу, на якій пишається музейна церковця

-

перевезе

на перша церква в Саскачевані сюди, мої співбесідники зга
дали про минуле, перші поселення тут, про часи дерзань на

ших людей за збереження свого імени: розбудови церков і
народних домів, про часи великих піднесень, надій і сподівань.

Так перейшли й на сучасне, зупинились на розмові навколо

Народного Дому в Норт Бетлфорді.
-Будували ми Народний Дім- кажуть- в надії пе

редати його молодшим. Ми думали, що прийдуть молоді лю
ди, які оцінять наш труд та продовжуватимуть нашу працю,

ту, яку ми започаткували в дуже невідрадних обставинах. Але
так не сталося, завелися ми в наших надіях. Тягли ми, старі,

скільки стало в нас сил.

Одні вимирають, другі старіються,
молоді не з'являються. Молодші не цікавляться нашим жит

тям. Ми змушені були на сором цілої громади наш Народний
Дім продати. Ми там напрацювались. Скільки там наших не

доспаних ночей минулось. Ми зжилися з тими стінами, бо во
ни просякли нашою душею. В тих стінах наша молодість ми

нула. Тепер ми проходитимемо повз цей будинок, і буде в нас

серце стискатись на згадку, що там чужі господарюють".
Як бачимо, молоде покоління всупереч нашим споді
ванням, не прийшло. ІlІироко стояли відчинені двері, ждала

ясно освічена заля, порожні стільці- не прийшло покоління.

Звідки його виглядати нам, від кого сподіватись? Десь у чо
мусь не доглянено, десь щось злегковажено, не доцінено.

По цілій Західній Канаді стоять оповиті серпанком яко
гось смутку й самоти колишні багатолюдні, живучі народні
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доми, свідки великої колись громадсько-культурної праці. Не
буде тут рації винувати одних чи других. Процес виховання

молодого покоління на багато складніший, як можна було со
бі уявляти. Життя вимагало координації дій, фахового догля
ду, великих зусиль і солідарности, того, чого ми й сьогодні по
важких роках досвіду не маємо ще, тільки прямуємо до цьо

го, а час не стоїть і забирає з-перед нас своє жниво.

Люди

турбувалися,

як

збудувати

народний

дім,

як

утримати його, а тепер продали й думають: кому гроші дати?

Як найдоцільніше буде їх використати для суспільного добра?
Щоб не розминулися вони із своєю метою. Бо потреб у нас ду
же багато й одна від одної корисніша.
- Не давайте,- кажу,- на будову другого подібного
дому, а дайте на якусь кориснішу справу.
-А яка, на вашу думку, корисніша? -питають.

-

Дайте,

-

кажу,

-

на видання букваря дітям. Хоче-

мо навчати дітей української мови, не маємо букваря. Діти

потребують букваря. Букварем будуть користуватися тисячі
дітей. На букварі напишемо, хто на його пожертвував гроші.
Діти пам'ятатимуть, хто допоміг їм пізнати рідне слово, й бу
дуть вдячні нам. Я уважаю, що це найпекучіша сьогоднішня

проблема. Вона ще й тим важлива, що на видання наш народ
не звик жертвувати.

Жертвуємо

на

все

інше,

тільки не на

книжки. А хто його знає, чи не тому пустіють наші народні
доми, не горнуться до них молоді люди. Чи не приділяли ми

забагато уваги матеріяльній справі й замало приділяли й за
раз приділяємо духовним справам. Шукаймо шляхетнішої до
роги до дитячих душ!

Мої співбесідники мене вислухали й погодились зі мною,

що буквар для дітей потрібний, відкладати справу букваря
гріх, і обіцялись других переконати у цій потребі. А чи це
вдасться нам, побачимо.
Наради у Гефорді

Наради в Гефорді організував п. В. Давидюк, учитель
державної школи. Наради відбулись у залі української като

лицької громади. З Саскатуму на ці наради приїхав інж. Сте

пан Франко та п. М. Андрущак, відомий довголітній учитель
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державної

школи

й

заслужений

працівник

на

громадсько

культурній ниві в Гефорді. Тепер п. Андрущак живе у Саска

туні. На цих нарадах була також присутня й брала участь па
ні М. Цьона з Блейн Лейк, учителька державної школи. Нара
дами провадив п. М. Давидюк. Про українську мову в держав

них школах Саскачевану реферував інж. С. Франко, опісля
доповів п. Давидюк.

У своїй доповіді п. В. Давидюк підкреслює потребу при
належности

вчителів

до укр. учительської

організації. Така

організація в Саскачевані існує, але дуже мало вчителів-укра
їнців до неї належить. Учителька пані М. Цьона звертає увагу,

що згідно з новими програмами Саскачеванського універси

тету відпала вимога при вступі другої мови. Це у великій мірі

заважить на фреквенції учнів на українській мові в держав
них школах. Вимога знання щонайменше двох мов при вступі
на університет спонукувала нашу молодь навчатись україн

ської мови. Українська мова приходилась нашим дітям (які
вдома розмовляють нею) найлегше.

Дискутанти, між іншим,

підкреслюють великий брак книжок англійською мовою, у
яких по давалося б знання про У країну й українську культуру.

А в тих, що є щонебудь про Україну, то трапляється багато
перекручень, неточностей і фальшивства в нашу некористь.
Після дискусій обрано шкільний комітет у такому складі: п.
Д. Марціняк, п. Р. Ткачук, пані М. Цьона, п. В. І. Давидюк, п.
Оrенчук, п. Крпновський і п. О. Галкович. Ще того самого ве
чора я з п-вом Андрущаками та інж. Франком поїхав до Сас
катуну.

В столиці Саскачевану
Квітне світлами в далині місто Саскатун

-

зародок піо

нерського українства. Тут наше село з чужим містом змага

лось.

У цьому змаганні на1пі поселенці багато знайшли. На
свій бік вони нікого не перетягли, нікого не засимілювали, але
в цих змаганнях себе розшифрували - віднайшли себе і збе
регли. Тут вони навчались цінити своє і шанувати себе. Ще

живуть провідні одиниці тих часів. rхню працю підсилнла но
ва еміrрація, і Саскатун сьогодні не відстає в змаганні з аси
міляційними процесами в змаганні за самозбереження.
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Ми вже наговорили повне авто. Підслухавих апаратів тут
ніхто не практикує

-

усе те, що ми переговорили, занесемо

на збори, а збори хай рішають. Круглими вихилясами вибігає
назустріч нам опоясане веселкою світел місто. Вежі вибива
ють дванадцяту. Лунає королівський гимн. Відчиняються двері
кінотеатрів і готелів, хідники зароїлись пjпюходами.
Мене завозять до Інституту ім. П. Могили, де я скори

стувався нічлігом. Ректором тут колишній мій учень Володи
мир Сеньчук, помагає йому в праці молоде вчительське по

дружжя

-

п-во Качковські. Роблять вони всі дуже миле вра

ження і дають вам відчути теплу родинну атмосферу. Це доб
ра традиція наших інститутів. Я питаю ректора, як йому тут

іде, він крутнув головою і скривився, немов би розкусив кис
ле яблуко. Я вже й не допитуюсь, знаю, в чому справа, мабуть,
серед студентів немало він має таких, яким колись і сам був.
І потішаю його:

не журися, всі вони будуть гарними, як ста

нуть батьками, ректорами. Інститут і в сьогоднішніх умовинах
намагається робити корисну працю

-

продовжувати тради

цію світлого минулого.
Другого дня відвідав Інститут п. Іван Стратійчук, голо

ва Централі СУС. Він повозив мене по місті, багато справ ми
передискутували. Тут пішла дискусія, в якій порушено такі
питання:

- Замість витрачати сили на груповання і спори, при
класти треба більше уваги для підвищення якости навчання.
Побільше праці з дошкіллям ... Побільше праці над підвищен
ням учительських кваліфікацій ... Побільше праці з батьками ...
Давайте конкретні завдання світським організаціям ...
-

Централізація шкіл, уніфікація програм і підручни

ків- це справи, які вже давно вирішені ... Найвищий час пе
рестати партачити! ...

Зборами проводив голова відділу КУК інж. Степан Фран
ко, секретарюван д-р Держко.

В дискусіях висловлювались:

пані А. М. Баран, о. Кравченко, п. Боковський, о. Удод, д-р
Держко, інж. Франко, о. Славченко, д-р Небелюк, о. Івашко
і інші.
Після звітувань господарі влаштували для всіх учасни

ків зборів чайне прийняття, на якому в теплій, родинній ат-
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мосфері присутні

обмінювалися

думками

щодо

поліпшення

стану шкільництва.

В Саскатуні є такі школи: "Українська Школа при укра

їнській православній катедрі Пресв. Тройці" - учнів 120, ке
рівник пані К. Шолтер. Учителями працюють: пані М. Гарбуз,
пані Г. Славченко, п. Юрко Славченко, п. Ол. Морrоч, панна
Д. Грицюк, п. В. Шолашний. "Українська Школа при україн

ській католицькій церкві св. Юрія". управитель школи п. Пав
ло Гнатюк. Учнів - 125, кляс 6, учителюють: пані Анна Марія
Баран, пані Дж. Саранчук, пані Неля Нагачевська, пані Соня
Меклід. Є також дитячий садок - 26 дітей, управителька пані
Христина Пастершанк, "Кvрси Українознавства ім. Лесі Укра1'нки ", спонзор Жіночий Відділ КУК, голова пані Анна М.
Баран. Директор Курсів д-р М. Небелюк. Учнів на курсах
- 47. Викладачами працюють: Юрій Жеребецький, пані Рома
Франко, о. О. Кравченко, д-р Ю. Фотій, В. Сеньчук, Христя
Сокульська.

Другого дня,
сила мене до

20

березня ц. р., пані Роман Франко запро

університету

на свою лекцію - лекцію росій
ської мови за зорова-слуховою методою "Чілтона". Ми ·прохо
.лили коридорами, заповненими студентами, пані Франко го

лосно розмовляла, демонструючи українську мову по всіх за

камарках, підносячи їі на найвищий поверх. Я вже бував на
лекціях цієї методи в державній школі, і я не був би прихиль

ником цієї методи, коли б не був на лекції

v пані

Франко. Во

на майстерно демонструвала свою лекцію. Приємно було слі.n
кувати, як вона своїми еляетичними рухами, мімікою і жес

тнкvляцією, інтонацією мови і несподіваними зворотами ожив

ляла потомлених, сонних студентів, майстерно вкладала в їхні
·рста окремі слова і звороти та приневолювала їх говорити й

усміхатись навіть тоді, коли їм було не до сміху.
В Саскатуні я відвідав п. Юліяна Стечишина в його ад
вокатській канцелярії при праці над Ісtорією Українців у Ка

наді. Він по-дружньому поклав руку на· моє плече й сказав:

-Слухайте, голубчику! Роз'їжджайте·

-

nишіть! Про

все що бачите, що почуєте- пишіть! Пишіть хоч і сирівцем!
Тепер воно, здається, ще ніщо, а за кілька років, за кілька де
сятків років
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-

на вагу золота. От я мучився з цією історієЮ.

Що дав би я, коли б був знайшовся якийсь боднарчук, щоб
роз'їжджав по Канаді з торбою, зупинявся тут і там та запису

вав усе, що зустрів, побачив, почув. Не таку б ми історію на
писали.

Я приглядався, з яким натхненням автор перегортав по

жовклі сторінки давноминулих днів, як захоплювався усім тим
дорогим, рідним, що корінилось тут на чужому rрунті, о/кив

ляло й наснажувало у праці цілі покоління. Я згадую його
слова:

"Коли ми усвідомимо собі, що рідна мова це підстава

нашого життя, що нарід без своєї мови перестає бути народом,
а уК:раїнець в Канаді без своєї мови стратить контакт з україн

ським життям, то нам треба негайно запрягти всі чинники, щоб
протиставитися кожній асиміляції і зберігати рідну мову. Тими
чинниками є родини, церкви, організації, виховні

інститути,

часописи, з'їзди та інші народні зібрання. Треба, щоб всі ті
чинники та всі наші угруповання вдарили в дзвін тривоги, що

мусимо рятувати основи наrпого життя, зберігати рідну мову".
Що і як далі робити?

Досвід нам показує, що не вистачить приїхати в місце

вість до громади на один вечір із доповіддю. Треба зупинитись

в одній місцевості бодай на один- два ТИ)І<Ні, щоб проробити
відповідну працю:
а) познайомитися з духовенством, учителями, проводами
організацій

-

з їхніми проблемами і станом шк і пьництва,

б) обстежити існуючі школи,
в) відбути конференцію з учителями,
г) влаштувати для вчителів семінар,
r) відбути конференцію з батьками,
д) перевести

перепис

дітей

шкільного

й

,поІuкільного

віку,

е) зорганізувати актив з людей, які пішли б по хатах,

відвідуючи батьків, які не посилають дітей до школи, і були
постійними опікунами справ шкільництва.

є) влаштувати ширші громадські збори.
З таким пляном відвідати кожну громаду, після чого

треба бути в постійних контактах, доглядати ко;І<ну школу,
немов засіяну грядку.
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В дорозі до Прінс Алберт

Другого дня в поперек мого шляху лежав Прінс Алберт.
Як його обійти? Подзвонив до мене п. М. Саракан з Прінс Ал

берту, учитель гай скул, який саме тоді перебував у Саскату
ні на вчительській конференції. Якщо бажаєте їхати до
Прінс Алберту, ждіть з валізками на хіднику біля автобусної

...

. ....

станцн, я вас ПІдІиму

". -

Я, не надумуючись, дав згоду. Трохи заскоро вийшов з
валізками на хідник, і довелося довго чекати. Очікуючи, пере

думував: Саскатун- це перше місто мого поселення в Кана
ді. Але я жив тут тільки один рік. Чи не поганою ногою сту

пив я на цю землю- землю прибраної батьківщини? Замість

оформити свою освіту і влаппуватись на праці, як це зробили
мої колеrи, я посвятився рідній школі. Думав я теж про те,

що в моїй торбі свіжа книжка для дітей, але не показую їі
нікому, бо не бачу тих дітей, для яких я книжку свою писав.
Пан Сорокан під'їхав з дружиною і примістив мене з

моїми валізками у своєму авті. По дорозі обмінювались дум
ками щодо праці вчителя.

До вчителів завжди я ставився з

великою повагою. Пан Сорокан є головою професійної вчи
тельської організації на Саскачеван, він також є головою ди
рекції Українського Інституту ім. Петра Могили в Саскатуні.

Носити декілька "голів" на одних плечах це не так легко.
У Саскатуні він буває по-декілька разів на тиждень. Між укра
їнцями народженими в Канаді, як бачимо, є багато ідейних і
жертвенних одиниць. Виростають вони на rрунті всього того
найціннішого, що виніс наш народ із нашого rрунту, і переса
див на чужій землі.

ПрІнс Алберт
Приїжджаю під вечір. Замешкую в готелі. Дзвоню до
священиків, а потім на всі адреси, яка лише попаде під руки.

Збори відбулись
простора,

-

21 березня в залі при парафії св. Юрія. Заля

невеличкий

гурток

людей і два

священики: о.

Григорій Миколів, парох уr<раїнської католицької церкви Св.

Юрія, і о. Максим Олексюк, настоятель української православ
ної церкви. Говорили священики, говорив д-р Петро Курило
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-голова Батьківського комітету. При одній церкві є близько
ЗО дітей і майже таке саме число при другій церкві. Проблеми
одні й ті ж самі: мале зацікавлення українською мовою, брак
відповідно опрацьованих програм, брак добрих підручників,
мале зацікавлення батьків. Навчання української мови в дер
жавних школах не відбувається, бо хоч і багато тут україн
ців, то є декілька середніх шкіл, і в кож.ній замале число укра

їнських дітей, щоб можна було творити українські кляси. Нав
чання української мови відбувається тільки в одній технічній
школі. Але є в пляні комасація середніх шкіл, і коли діти збе
руться до однієї школи, тоді напевно збереться більше число
українських дітей і можна буде відкрити українську клясу.
Зійшлися люди малим гуртом обговорити справу вели

кої ваги говорять про майбутнє своїх громад. Хоч це дві
окремі громади, то є в них і спільні інтереси. Про всі справи

говорять щиро, без ненависти і злоби, без притаєного гріха на
душі, як годиться у Божому храмі. А як інакше?

Я ще тої самої ночі дзвонив до п. Боднара, я ува:жав
його головою відділу КУК, але виявляється, що тут відділ
КУК не існує.

-

Пане Боднар, чому ви не були сьогодні на наших збо-

рах?

-А чому ви думаєте, що я обов'язково повинен би був

бути? Чому якраз у цій справі ви до мене звертаєтесь?
-Тому, що Централя КУК дала мені вашу адресу, між
адресами голів відділів КУК.

-Це не вірно. Треба вам знати, що від часу смерти в

нас бл. п. Зюбрака відділ КУК не існує.

-

А яка причина цьому?

Причиною цьому були наші отці, що ніколи не мож-

на було їх звести разом, щоб вони в загально-національних
справах нашої спільноти ішли рука в руку. А звісно, що свя
щеники служать прикладом нашому громадянству.

- Це правда, але сьогодні якось навпаки - були свя
щеники, дуже людяне співвідношення було між ними, гово
рили одне, та не було мирян.
-

Якщо так, то вже й надія, що в нас заіснує і відділ

КУК і справа загально-національна піднесеться,

але

забере
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часу, поки люди зживуться з собою і навчз.ться любити і ша

нувати своє, була відповідь пана Боднара.
Другого дня дзвонить до мене п. Сорокан.

-

"Жду до

Саскатуну, як бажаєте завезу вас до Вакав. Хоч це мені й не
подорозі, але зроблю для вас це".
Чудовий, засніжений ранок. Неділя. Сонце золотою па

терицею виринуло на обрії і котиться за нами. В повітрі чу
ється запах ранку. Кришталевим дзвенінням проймаються дро

ти, поля й дерева- усе закрутилось біло-рожевою каруселею,
відкриваючи перед нами білі, не записані ще сторінки нашого
життя. Відкриваються перед нами райські двері у наше май

бутнє.

кан.

-

Ну, то як вам учора пішло?

питає мене п. Соро

-

Я жалію, що не міг бути, але вернувся з дороги, за

став вдома багато незакінченої праці, а сьогодні знов у доро
гу. Скажіть мені, хто там з наших був?- Починає пригадува
ти прізвища, і наша розмова механічно тупцює на двох сло

вах: ... "бvв"? "Ні" ... бvn- ні ... був- ні ... був- ні, не було ні
кого з цих.- "То дуже сумно".- І ми замовкли. Я не знаю,
про що в той час

-

в час нашої мовчанки

-

п. Саракан ду

мав. але скажу Вам, дорогий читачу, що я думав. Ні, не ска

жу. Бувають іноді в людини думки, які повинні залишитись

невисказаними на серці й душі, бо від них багатіє душа, хви
лює серце й думки оживають.
Я це не перший раз у Прінс Алберті. Один раз був за

прошений з доповіддю на збори Союзу

Vкраїнців

ків. Для мене вчителі,

у державних

які

працюють

Самостійни

улаштували були в найкращому ресторані вечерю.

школах,

rx

було

тоді цілий довгий стіл. Я не знаю, чи є ще яке місто в Канаді,

що могло б порівнятись кількістю українських учителів в дер
жавних вищих школах з цим містом

--

розуміється, у про

центовому відношенні. На зборах заля була заповнена. Я спо
дівався й тепер бачити ту ж саму публіку, яка так щиро оплес
кувала мою доповідь. Але ...
Вакав

Іскриться на сонці засніжений Вакав. Ресторани й крам
ниці позачинювані- неділя. Місто схрещене вуличками, тихо
в ньому, мов у вусі. Я ще не снідав, а це вже й близько до обі-
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ду. Щоб поснідати, треба йти до ресторану аж на "гайвей".
Піти б до церкви, захопити ще хоч "Вірую".
На вулиці два хлопчики з довгими тичками пацупили
десь із смітника непаристий черевик і

так шовстають ним,

що аж срібний ковпіт іде. Гру свою підсичують веселими ви
гуками. Одному зсувається шапка на очі, і він мусить час-від
часу їі підсувати. Якось пасковзнувся і так угрівся до землі,
що аж щось нявкнуло в ньому. "Ех, холера!"-· сказав. Я тоді

підійшов до нього, бо бачу, що це наш "холерник". Кажу:

-

Якби частіше так кидало тобою до землі, то може б і більше
по-українськи говорив. Він розсміявся.

-Як тобі на ім'я?
-Джордж.

-Не Юрко?

-

Мама часом так мене кличе, але я Джордж.
Слухай, Юрку! Скажи мені, де тут українська цер-

-

А яка то церква?

-

Підожди, Юрку!

ква.

А он, хрест видно.

"Ай донт кер",- сказав і погнався за черевиком.

-Не кажіть мені Юрку, я Джордж.
Чого ж ти сороми1пся свого імени, воно зовсім не-

-

погане. А от запитай свого колеrи, він так називається, як його

охристили. І говорить тільки по-своєму. Чи чув ти таке, щоб
англієць не знав своєї мови?

-

А він такий самий англік, як і я, він також украї-

-

О, то ви обидва однакові! ...

нець.

На вулиці переді мною зупиняється авто. Відчиняються
дверцята.

-Ви напевно той, за ким ми шукаємо.
Як ви пізнали мене.

-

По козацькій шапці. Своїх людей ми знаємо, місто
невелике, і нам не тяжко пізнати чужу людину. Сідайте з на
ми!

Сідаю, знайомимось. Це пан І. Шеремета, голова відді

лу КУК

-

учитель "гайску л". Заїжджаємо до залі української
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католицької громади. Якраз о. М. Шевчук, парох цієї грома

ди, промітав нам стежку. Знайомимось, заходимо на залю. Зі

брався гурток людей. Ждемо, бо кажуть нам, що повинні при
їхати сюди люди із Кадлворту. Якраз вони входять- уже нас

більше. Приходить і о. прот. Іван Мельник з добродійкою, на
стоятель української православної церкви. Головує на наших

зборах о. Шевчук. У своєму вступному слові вказав на ті труд
нощі, серед яких приходиться

нам

змагатись

за

своє

рідне

слово. Найзагрозливіше явище те, що наші українські доми

захопила чужа мова.

Десь ще хтось обізветься українською

мовою з молодшої rенерації, але це вряди-годи, як щось його

дуже допече. Виходить, що треба, щоб нас якась біда пекла,
щоб ми повертались до свого. Ми ще існуємо, є в нас церкви,
громади, управи громад і навіть українські школи, українська
мова в державних школах, але внутрі душі уже починає нас

щось точити. Мови вчимося, але П не практикуємо. Чекаємо,

що десь колись вона може нам пригодиться, а може тільки
так про людське око, або для заспокоєння совісти. Тому то ми
всі тепер, кому ще ця справа на душі, шукаємо в цих справах
спільної мови.
Після наради ми повиходили, залю замкнули, але не по

розходились кожен у своє. У сі так, як були, заїхали до о. Мель

ника на чайок. Добродійка Мельник угощувала нас своїми
свіжоспеченими пампушками. В товаристві з нами був і укра
їнський католицький

священик о. Михайло Шевчук. Може
про це й не вільно писати, але добре знати. Щоб не докоряла

нам наша молодь, що в нас тільки ненависть і злоба. Трап
ляється в нас і національна солідарність і християнська лю

бов.
З Кадворту в наших нарадах брали участь:
Орест За
ставний, Ольга Заставна, Василь rриба, Савеля rриба, Григо
рій Сарчук і Людвіка Сарчук. Як звітував

n.

Шеремета, у Ва

кав у державній школі української мови навчається учнів

80.

Пан Шеремета каже, що мав труднощі заохотити наших ді
тей. Але змінилась ситуація в нашу користь, коли чужинці
взялись вивчати нашу мову.

Це переконало нашу молодь у

значенні нашої мови. Молодь стала з більшою повагою стави
тись до своєї рідної української мови. У Єлов Крік, як мене

70

інформують, є одна кляса української мови
драчук. В Алвені є

40

навчає п. Кін

-

учнів, навчають: Василь

Maryc

і Петро

Юзик. У Кадворті є всі передумови для відкриття української
мови в державній школі, легко можна знайти
же п. Орест Заставний,

-

50

учнів,- ка

але покищо діти навчаються укра

їнської мови поза годинами навчання в державній школі. При
українській православній церкві у Вакав є і рідна школа, в
якій навчається

33

учні. Учителює пані Марія Максюта. У цій

школі є і католицькі діти.

У наших нарадах у Вакав брали участь також п. п. Чо
боток, Луцюк і Білокурий.
Ріджайна, Саскачеван

Другого дня, в понеділок

23

березня, я вже був на збо

рах у Ріджайні. У Ріджайні головою відділу КУК є дост. суд

дя Б. Корчинський. Збори наші відбулись у залі при україн
ській католицькій парафії. Зборами проводив суддя Корчин
ський, секретарюван n. В. Саrаш. У зборах узяли участь пред
ставники всіх існуючих тут організацій. Було і духовенство як
католицьке,

так

і

православне.

За

українську

православну

школу звітував директор п. Дмитро Кирилюк. У школі
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ді

тей. Крім нього, учителюють тут: пан Т. Король, пані Клапо
ущак, пані Петрилюк. За УНО звітував голова п. Михайло Дро

бот. У школі є 25 дітей, але крім цього при УНО є школа тан
ку і вишивки, в якій навчається коло

150 учнів. За школу при

українській католицькій парафії звітував п. В. Саrаш. Укра

їнська школа тут існує від 1932 року, навчається 75 учнів.
Працюють чотири вчительки: сестри - Юхимія і Неоніла та
молоді сили: п-на А. Саrанська і п-на Марта Саrаш.

Були започатковані в Ріджайні Курси Українознавства.

Як інформують мене, вони були на такому високому рівні, що
залишилось на ньому лШІІе кількоро учнів.

При університеті на славістичному відділі української
20 осіб.

мови навчає д-р Надія Попіль, студентів коло

У дискусії висловлювався вчитель психології в держав

ній школі - п. Михайло Гуменюк. Він інформує, що в Ріджай
ні був .започаткований курс вечірньої школи, ще в 1960 р

Школа перестала існувати через малу фреквенцію учнів. Спра-
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ва вечірніх курсів розговірної мови й тепер дуже актуальна,

-каже п. Гуменюк,

-

треба тільки добрих нових метод нав

чання.

Суддя Корчинський обіцяє поробити заходи, здобути
фінансову допомогу для фінансування українських шкіл і ор
ганізацій, що своїм завданням ставлять плекання української
культури.

В дискусіях висловлювались: Д. Кирилюк, В. Саrаш, М.

Балич, М. Гуменюк, М. Дробот і інші.
Мус Джо

Вівторок,

24

березня

1970

р. Підношу слухальце, наби

раю номери і десь здалека-далека, з металевої скриньки, від
зивається голос людини, голос слабкий, але теплий і щирий:

-

"Я радий вам помогти, та нездужаю. Авта в мене свого немає
та й сил нема, щоб доїхати, зустрітися з вами. Наше життя
тут забите дошками. Але всього не перекажеж, коли б ви мог

ли заїхати до мене, поговорили б ... Коли будете висідати зав

тобусу, на останній зупинці, зверніть увагу на будинок

-

опу

щений, з вивітрілою вивіскою, а зайдете до мене, то погово

римо".

Я взяв адресу й поїхав. На останній зупинці висідаю і
бачу цей дім. Засніжений будинок і прослідку до нього немає.
Вивіска збита вітрами й дощами, але відчитати ще можна:
"Народний Дім". Іду до дверей, роблю перший прослідок, две
рі не замкнені, і я заходжу. На залі нема нікого. Під сценкою

біліє березовий хрест з вінком з макових квітів, припалий по
рохом. Проходжуюсь по залі, може, хтось з'явиться. Вилинялі
написи вказують на життя в минулому. Мудрі й· дотепні гас

ла, та не сучасні. Сідаю на лавочці під шафою. Раптом вбігає

гурт молодих хлопців і дівчат. Вони включають патефон, бе
руться за рамена й пускаються в танок. Десь здалека з-за оке
ану вскакує в ці стіни нюпа гуцулка і сплітає хлопців і дівчат

у такому крутежі, що все навколо вас реальне й живе оберта
ється у якийсь дивний сон. Я вже так і хотів би в цьому сні
прокинутись. Гурт більшає. Прекрасно танцюють, і видно, що
це солідна підготовка до якогось поважного виступу. Молодь
мене не помічає. Говорять усі по-англійському. Тільки вряди-
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годи чується:

мережка, вихилясник, дрібушечка, присюди ... "

Але й без цього пізнати, що це на~па моладь

-

пізнати по ви

разі облич, по темпераменті, по всьому тому, що витягає з ду
ші наверх наша мелодія.

Входять дві жінки, з писанками й фарбами, примощу
ються біля сцени. Засвічуються якісь каганці й сумерк напов
няється запахом ладану і свіжою вощиною. Запримітили й ме
не,

незнайому

людину.

Одна підходить,

знайомимось

-

це

пані Галя Лис. Тут, здається, П дочка танцює. Ми розговори

лись. "А де ж ваші чоловіки"

-

питаю.

"Чоловіки працю

-

ють".

Молодь тут не має своєї організації

-

сама вона себе

знаходить у державній школі. У школі час-від-часу влашто

вуються виступи етнічних груп, і це заставляє нашу молодь
гуртуватися й підготовлятися до

виступів.

Молодь

не

лише

танцює, але й співає. Звичайно, краrце, якби наша молодь ма

ла свою українську організацію. Але чи можливо, щоб у нас

була одна українська організація? "Цей гурток молоді,
же пані Лис,

-

це тут без різниці

-

-

ка

всі, коли ж почати орга

нізувати їі, стане розпадатися на окремі організації, і тоді
тяжко буде вже всім разом зібратися" ... Була тут і спроба
створити при державній школі вечірні курси української мо

ви, та замало вчащало на ці курси й нічого не вийшло. Існує

десь українська школа при українській католицькій церкві,
але скільки там тих дітей

-

не знаємо. Не можемо додзвони

тись.

Я іду зустріти людину, що запросила мене до себе. Це
зовсім недалеко. Застаю вдома. Поговорили ми та й узялись
за телефон. Але І<уди не телефонували, нічого не вийшло. Один
на праці ,другий вже в ліжку, третього нема вдома, і нічого
не клеїлось. Виходимо з хати і йдемо до Народного Дому, мо
же там ще хто навинеться. У Народному Домі не світилось.

Я записав собі декілька телефонів і попробую ще з деким
скамунікуватись вранці перед виї~дом.

У йорктоні

Не багато буде нам користи з нашої поїздки, як ми, ви
слухавши людей, збагнувши наші проблеми, не приступимо до

конкретних дій. На зборах у йорктоні вчитель Юрій Сквар-
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чук, між іншим, сказав, що на його дітей дуже додатньо вра

ження справив дитячий театр "Євшан зілля". Про цю сцену
діти говорили й говоренням своїм насолоджувались цілими
тижнями. Лінrвісти і психологи переконують нас своїми при

пущеннями, що діти на дітей мають найбільший вплив. Що
діти від дітей найлегше засвоюють мову. Що ровесники ровес

ників ведуть, слабші на сильніrпих рівняються і підтягаються,

як у фізичному розумінні, так і в інтелектуальному й духово
му. Тому я пропонував свого часу, П\Об організувати нам моло
ду бриrаду з найталановитішої і найсвідомішої молоді й ви

силати П під час вакацій для зустрічі з молоддю на околиці,
де молодь не має українського підсоння, нидіє і вмирає для

нас. Тепер, нав'язуючи до слів п. Скварчука, скажу, що необ
хідно нам подумати над потребою дитячого фільму, який рів
ночасно й просувався б і по телевізійних станціях. Хтось про
ці справи мусить думати і діяти. Марнуються в нас актори й

мистці неабиякої слави немає кому організувати фінансів,
щоб використати їх для нашої суспільної справи. При цьому
маємо на увазі і пластинки з записом українських пісень (для
дітей), казочок та курси української розговірної мови, щоб
знайшлись вони в кожній українській хаті і допомагали мате

рям у вихованні дітей.

Дніпровий й Чайка,
спільнота?

V

цій ділянці працюють наші артисти:

але чи багато

помагає

їм у тому наша

На одному із своїх виступів п. Юліян Стечишин

між іншим сказав: (цитую з пам'яті) "Ми хвалимося, що ми те
пер великі, бо маємо своїх послів, міністрів і сенаторів. Ко
лись .ми не мали їх, але мали українську родину, з україн

ською мовою і душею в хаті ... Сьогодні ми маємо вершки, та

не маємо низів, а вершки без підвалин, без здорового фунда

менту не встояться ... "

Наші "вершки" мусять це мати на увазі й більше дбати
про те, щоб цементувати свій фундамент і так відстоювати
справу української мови й культури, як відстоюють П провід
ники інших народів.

Колись прийняте в наших селян гасло,

-

за Франком

-

"не забувай, з якої печі хлібом ти годований"

-

напрошу

ється і тут у Канаді. Громадянство наше хотіло б мати своїх
парляментаристів дорадниками
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і

захисниками

в

суспільних

справах. Та, на жаль, є між парляментаристами такі, які да

ють про себе знати тільки перед самими виборами. Слово при
віту на бенкеті

-

це ще не суспільна праця.

На плекання нашої

культури,

як

частини

канадської

культури, ми маємо моральне право до державної скарбниці.
Нав'язуючи до слів п. Скварчука про вульrарні "джов
ки", переповнені кпинами з нас, нашої мови й культури, мож

на сказати, що вони можуть мати подекуди й корисні наслід

ки для нас. Прийде час, що в нашої молоді обізветься амбіція,
як у французької молоді, і вона зареаrує демонстративним
поворотом до своєї мови й культури.

В кожній громаді я завжди щось нове почув, побачив,
спостерігав. Записок я не робив, бо в усьому покладався на

свою пам'ять і свої почування. Декому може й не подобається,
що я поміж серйозні справи дуже часто вплітаю свої інтимні
і загальнолюдські. Але в житті одне без одного не існує. Ці ре
чі мають свої закономірні пов'язання і наслідки.
В четвер,

26

березня я гостював у інж. Ф. Онуфрійчука.

Я любувався його багатою бібліотекою та музейними речами
рідкісної вартости. Він завіз мене до Колеrії Св. йосафата.
Ректор Колеrії, брат Методій, угощуван мене бурсацьким обі
дом. Я перший раз тут. Колеrія зробила на мене гарне вражен

ня. Кажу гарне - в мене все те гарне, що потрясає, зворушує.
У цих стінах я відчув якусь суворість і свою слабкість. В цей
час Колеrія була майже порожня і кожна стрічна людина тут
видавалась мені потойбічною.

Колеrія вивінована Наймодернішим

сучасним

устатко

ванням. У Колеrії, як інформує мене брат Методій, виклада
ють найкращі фахівці

- Колеrія має добре ім'я. Навчається
в ній, оскільки пригадую собі, 270 студентів. Це не самі укра
їнці. Є тут і японці, і інші, як звичайно в усіх інших наших
колеrіях і інститутах. Така суміrп повинна оправдати себе тим,

що молодь пізнає відмінність кожного з народів і намагаєть

ся зберегтися сама собою. До того чужинці знайомляться з на
шим народом, його культурою і понесуть у широкий світ наше

добре ім'я. Очевидно, якщо наша молодь проявить себе добре і
не затушує своїх особливостей в суміші інших. Тут у Колеrії
є і курс українознавства.
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Айтуна

Чим Айтуна закарбувалася в нашій пам' яті? В Айтуні

75% учнів державної школи вивчає українську мову. Учителі
критикують підручники й програми. Підручники відсталі сво
єю тематикою, мовою й методою, у програмах забагато приді
ляється уваги граматиці і замало тут практичної розговірної
мови. Найбільший успіх мають учителі, які вміють порадити

собі позапрограмовим матеріялом. По державних школах від
чувається великий брак методичних посібників для навчання

української мови. Учителями тут працюють: І. Затварницький,
й. Чорний, С. Дяків, Анна Бучко, Гелена Леонард - всі вони
уродженці Канади, українську мову практикують по своїх ро
динних домах і багато працюють над покращанням її. В на

ших нарадах брав участь і о. В. Корба.
Після наших нарад ми зібралися в хаті одної вчительки

на каву. Я дуже приємно почувався в цьому товаристві

-

мо

лоді люди були щирі й відверті. Ми розважалися при звуках

платівак "Капелі Бандуристів" та інших свіжих пісень з Укра
їни. Молодь наша любить ці пісні, заучує їх напам'ять.
Другого дня приїхав по мене учитель С. Стоппра з Фом
Лейк. У дорозі ми розговорились. Українську мову він уже до

рослим вивчав. Розмовляє досить поправно. Кожна амбітна
людина

-

інтеліrент соромиться незнання своєї рідної мови.

Дорогу нам перебігали, цілим стадом, дикі сарни. Дороги нам
не

вистачило

наговоритись.

Збори наші відбулися

27 березня в Народному Домі.
Заля була заповнена. На зборах були також представники з
Вінярд і Шіrо. Про значення рідної мови та проблеми навчан
ня висловлювався о. Семотюк.
Вадіна

Другого дня,

28

березня, п-во Стоппри завезли мене до

Вадіни. Тут я почувався рибою, викиненою на берег. Без ува
ги на всі мої зусилля не вдалось мені зібрати людей на збори.
Пояснювалось
святкує

це

тим,

Великдень,

що

українська

а в українській

католицька

громада

греко-православній

залі

розібрана підлога. Відвідав мене н готелі о. Андрій Т~теренко,

76

генеральний капелЯІ-І

CVMK.

Він налсж.1пь до молоцших свяш,е

ників, краще розуміє молодь, дітей, і було в нас про що пого
ворити.

Канора, Саскачеван

В неділю,

29

березня, за своїм пляном, я виїхав до Ка

нори. Жду і думаю: до кого мені тут удатись, мій приїзд буде
тут прикрою несподіванкою, бож нікого я про це не повідомив.
Висідаю з автобусу, коли підходить до мене стрункого росту

людина:

-

"Чи ви, може, будете той, кого ми виглядаємо?"

Знайомимось- цеп. Лазурко, секретар відділу КУК у Канорі.

"Поїдете зі мною до мене, там ждуть на нас з обідом". Мені
стало надзвичайно приємно, що хтось таки думає про мене,

слідкує за моїм пляном, виглядає мене. Приємно провели час

обідньої пори в п-ва Лазурків. На обіді я познайомився з паро
хом української католицької громади о. Ляшкевичем. За од
ним столом ми всі від найстарших до наймолодших знайшли

спільне зацікавлення. Пані Лазурко вчителює в Рідній Школі,
старший син п-ва Лазурків Юрій учителює в державній школі,
молодша дочка учиться

-

в усіх нас є певне відношення до

справ шкільництва.

В наших розмовах сплітаються знайомі нам події, місце
вості і люди. Цих знайомств так багато-багато: одні забува
ються, другі набуваються, але є й такі, які залишаються з на
ми, мов одна родина, з якими доводиться ділити нашу долю.

Тут у Канорі, зустрів я колеrу по фаху- учителяМ. Лаб'юка,
який багато дав мені корисних інформацій.
Другого дня я був запрошений на обід до п-ва Кобрин
ських. Перед обідом ми були глядачами чудового виступу та
лановитих донечок п-ва Кобринських. Вони дуетом проспівали

нам дві українські пісні. Це дійсно було щось найкраще, що

я зустрів на своїй дорозі. Панство Кобринські народжені в Ка
наді, але їхні донечки такою чудовою українською мовою роз
мовляють, що тяжко повірити, що ці діти розмовляють ще й

іншою мовою. Це ще один приклад, який переконує мене, що
третє покоління може так само добре розмовляти рідною мо

вою, як і їхні батьки чи дідvсі, що діти рівночасно можуть

вивчати добре дві і три мови ..
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Після обіду ми поїхали на збори, які відбулися в залі

при українській католицькій церкві Св. Петра й Павла. Збори
відкрив і проводив ними голова відділу КУК п. В. Мисак, він
рівночасно є і мейаром міста. І ви не можете тут не почувати

ся, як вдома, де державні школи заповнені навчанням укра

їнської мови, у школах українські вчителі і мейор міста укра
їнець.

Звітну доповідь про навчання української мови в дер

жавних школах Саскачевану зробив п. Степан Кобринський,
який є тут цілим промотором цих справ. На зборах були та
кож і представники з Бюкенену.

Хоч уся тут наша дітвора

вивчає українську мову в державних школах, то є ще укра

їнські школи, в яких більшу увагу кладеться на виховання.

У Бюкенені є українська школа, в якій навчаються діти оби
двох віровизнань. Тут працює молодий учитель Юрій Лазур
ко, він працює рівночасно і в державній школі. Другою вчи
тельською силою є пані Б. 1\Л:ула. В Канарі при церкві Св. Пе
тра й Павла існує передшкілля і школа, в якій навчається
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учнів. Навчають тут: Ірина Лазурко, Олеся Біла, Петруся Мар
цівка, а помагають у праці Маруся Шевчук та Анна Пилипчук.

Після доповідей відбулася дискусія, у якій висловлюва

лись: о. прот. В. Бойчук, добродійка Бойчук, о. Ляшкевич, о.
Гардибала (з Бюкенену), Юрій Лазурко, пані Кобринська, па
ні Лазурко і інші.

**
*
Підсумки

На цій сторінці обірветься моє слово про Західню Кана
ду. Я об'їхав їі, але тут не об'їхати, а треба пішки обійти, сто
пою своєю відміряти цей простір, 1цоб збагнути його глибину,
його рівнини, височини й низини у фізичному і духовому ро

зумінні. Підкорення диких прерій, уростання у цей rрунт ці
лими своїми поколіннями, дерзання за своє фізичне і духове

існування здобути цей простір не згубитись у ньому,
"здобути, або вдома не бути"- це цікава сторінка історії на
шого народу в змаганні за своє існування, це дуже цікава й

глибока соціологічна студія, ніким Іде не відкрита. Скільки
тут проллялось поту й сліз, пр01пепталось щирих молитов,. про-
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співалось рідних пісень, щоб перебути стужу" не датись чу
жим зазіханням, щоб викликати своє сонце на ці простори!

Углибившись у це- іншими станете. Тому я, телефонуючи з
Канори екзекутивному директорові д-рові Кальбі, мі)К іншим,
сказав: "Бертаюся іншим".

Культурне життя українців у Канаді, що було набрало
великого розквіту, як сказав п. Петришин у йорктоні, було
перерване і припинене війною. Молодь покинула сцену й пі
шла боронити країну. Багато не повернулось, а ті, що поверну

лися, продовжували студії, або були призначені на відповідаль
ні урядові становища. Відчувалось брак тяглости в праці, на
ступила тріщина, яку не легко було вже заповнити. Багато на
род покладав надій на нову еміrрацію. І безперечно, що нова

еміrрація значно підсилнла культурне життя українців у Ка

наді, але Захід дуже мало з цього скористав. Своєю більшістю
нова еміrрація паселилась у Східній Канаді. До того вона не

включилась або включилась дуже незамітною кількістю в на

явне вже культурне життя, і то почала по-своєму. (Я цитую
за висловами зібраних на зборах у йорктоні.) Критика наших
підручників, метод навчання, аматорських виступів не підне
сла нас, а проголомшила ... Тепер молодь наша набли)І<ається

до себе й починає себе кра1це розуміти, ніж ми батьки П.
І тільки молодь свідоміша молодь молодшої еміrрації, на

близившись до молоді старшої еміrрації, може найбільше зро
бити у припиненні асиміляційних процесів. Жаль тільки, що
батьки тут грішать ще своїми невилікуваними недугами мину
лого.

Шкільництво у Західній Канаді (в державних школах)
мережане на канві праці в минулому. Воно є проблиском пра

ці минулих поколінь. Десь здорове зерно нашої свідомости
впало на пригожий rрунт і дало свої паростки, колос, зерно і

свіжий посів. Праця наших народних домів, інститутів, коле
rій, парафій не пішла намарне.

Пригляньмося, хто ці люди,

що організують це шкільництво, зберігають українську мову

і практикують ії по своїх домах? Це кращі одиниці, вихованці
наших українських організацій і інституцій. Запитайте їх, що

їм допомогло бути українцями? Бувало, іноді, що один момент,
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одна зустріч, одна доповідь, одна прочитана книжка

-

повер

нула нам людину, яка перебувала в чужому полоні.

Чи Захід засимільований? Я б не сказав, що так. Навпа
ки, я запримітив велику відпорність. Але замало бути відпор
ним на тиск чужої культури. Треба бути постійним спожива
чем свіжих культурних добутків свого народу. Коли це поста

чання недостатнє

- людина нидіє, робиться упослідженою,
відсталою з комплексом меншевартости. Я зустрічав людей,
які ніяк не піддались асиміляції, залишились такими самими,

як

були

перед

п'ятдесятьма

роками.

Жаль

таких

людей.

Вони роблять враження рослини, що зниділа через брак сво

го підсоння. Ви зустрінете людей (не тільки серед українців),
які розмовляють жахливою мовою, які ніякої мови не знають

-розмовляють

якимсь

зліпком,

жахливим

жарrоном.

Між

такими людьми найбільше злочинців трапляється. Вони свого
не знали, чужого не навчилися. І над цим, власне, уряд Кана
ди мусить серйозно замислитися. Без плекання питомої куль
тури

свого

народу

інтеrрація

неможлива.

Ходять

люди

не

засимільовані, але приголомrпені, прибиті, упосліджені. Це, ро
зуміється, одиниці, яких ані одна, ані друга культура не до

сягла. І щойно тепер ми бачимо, яку велику суспільну ралю
в Канаді відограли

наші

культурно-освітні

інституції.

І

це

власними зусиллями. А як набагато краrце спільнота Канади
виглядала б, коли б уряд інституції ці підтримував, фінансу
вав їх!

Фінансування школи не маловажна справа. Не го
диться використовувати вчителя за безцін. Коли є потреба під
нести рівень навчання, ставимо вимоги до вчителя, то й треба

його належно оплачувати. Використовування вчителів

- ідей
них одиниць за безцін, шкідливо позначується на їхній роботі.
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Рідна Шнопа при Натедрі Св. Володимира й Опьrи.

Посередині о. митрат Василь Нушнір, збону вчителі: п-ні І. Начор,
п-нІ Я. Іванчун, п-ні Л. Бережницьна, п. М. Орищун, п . О. Напіцінсьний.
Внизу: о. Г. Опійнии та о. Р. Нисіпевсьний.

Рідна Шнопа при Натедрі Св. Володимира й Опьrи існує від початнів парафії.
Переорrанізовано іі

1965 рону.

Управителем шноли довrі рони був

о. Р. Нисіпевсьний, а четвертий рін є п-і І. Начор.

Учнів біли

180. Науна

відбуваєтьси в будинну державної шноли. Снлад учителів: п. О. Напіцінсьний,
п. Ю. Гавапєшна, п-і Л. Бережницьна , п-і І , Начор, п-і Я. Іванчун, п-на М. Чучман,
п-на Л. Нарожнин, п-на А. Ференц, та двох натехитів о. Р. Нисілевсьний та
о. Г. Опійнин.
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Рідна Wнола Св. Володимира й Ольrи -

Свято Матері.

Ленцін співу, учительна п-ні В. Нисілевсьна·Головна.
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Ленціn reorpaфii, учмтепьна

Ленціn унраїнсьиої літератури (кл.

9)

L Начор.

учитель О. Каліцінсьиий.
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РІдна Шноnа Св. Володимира й Оnьrи

АбітурІєнти

84

-

(1978 р.)

учні при праці.
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ао

О\

РІдна Wкona УНО ВІннІпеt.

Сидять з.nІва до права:

Анна ПанькІв (учитепьиа), панІ &аІІьно (друІНина

А·Р &оrдан &апько (учитеnь співу),

вчитеnн), п-на Маруся Геврик (учитеnька),

Іванна Севериненко (директор wкоnи), мtр. Іван Геврин (ronoвa УНО), о. А·Р

Степан

Семчун (учитепь натоn. penirii), Іванна Зеnьська (учитеnька), Мирон Орищук (учитеnь), А·Р Степан Луrовий (ronoвa
&атьнівсьноrо Номітету),

п-на Анн Січ (учитеnька).

Із rромадсьних нарад.

Учасники Окружної Учительсьної Нонференції у Вінніпеrу, 20 жовтня 1970 р.
із проводом Нраєвоrо Центру Унраїнських Шкільних Рад.
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РІдна Шнопа УНО -

ВінніпеІ' (під час wнІпьноі Імпрези).

РІдна Шнопа УНО, ВІнніпеІ', ипяса

10.

Стонть вІд пІва: Опн Цнпута, Віра Прокопів, Іванна Зепьсьна (учительна),

Стефамін Пипь, МарІн Кпимнів, Андрійна Бунчон, (друrий рнд): Ірина Наум'юн,
Тарас Бабух,
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lrop

Шаварський, Борис reнl'ano, Боrданна Вовнович.

В ШКОЛІ НЕПОРОЧНОГО СЕРЦЯ МАРІІ У ВІННІПЕЗІ

Рідна Шнола Т-ва "Просвіта" у Форт Віліnм. Дирентор -

довrолітній

заслужений учитель-дириІ'ент п. Гриrорій Миrаль.

89

Рідна Wнona Т-ва "Просвіта" у Форт Віnінм. Дирентор -

довrоnІтнІй

заспужений учитеnь-дириrент п. Гриrорій Миrапь.

РІдна Wнona при цернвІ Св. Понрови в Тандер &ей (Порт Артур).

Стоять у

.nІвому нутну: Стефцн &ойно (учительна), Яроспав Моснва (дирентор), сестра

Авrустина

-

учит.

penlrli. На правІй сторонІ: о. Ярема, сестра Матен, rенн
- учитеnьни.
РІн 1970

Мисин І Ганн Нонстантин
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УчнІ Об'єднаної Рідної Шноли в Тандер Бей
рядІ вІд лІва:

Ярослав Моснва (директор),

(1978 р.) на дозвіллі. В задньому
Марійна Занревсьна (учительна),

Петро Михайлишин, rолова Шкільної Ради, Леся Нузин (учительна),
І. Боднарчун (інспектор).

Об'єднана РІдна Шнола відділу НУН в Тандер Бей.

Учителі зліва:

Ярослав Моснва, Гриrорій Миrаль.
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Орнестра РІдноі Шно.nи в СудбурІ-

учите.nь Іван Стоно.nоса, рІн 1937.

Орнестра РІдноі Шно.nи ФІ.nІі УНО СудбурІ, учите.nь-дириІ'ент Васи.nь Нури.nІв
рІн
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1945,

Дитячий садон ФІлії УНО в СудбурІ, учительни: ЄвrенІн &арицьна,
Анна &ордун

Нурси Унраінознавства в СудбурІ

(1962

(1966

р.)

р.)

Дмитро Зубаль (дирентор),

учителІ: о. Теодор Прийма, Степан Стасюн, о. Андрій Тетеренно,

n.

Володимир Давиднн.
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РІздво РІдноІ Wноnм УНО -

РІдна Шноnа ФІnіі УНО в Судбурі

учмтеnь М. Нуцмн (СудбурІ 1957 р.)

(1975

р.)

Учитеnі: Євrенін &арицьна,

Дмитро Зубапь, ТеодозІн Шlnow.
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РІдна Шноnа ФІnІі УНО в СудбурІ

(1965)

РІдна Шноnа ФІnІі УНО в СудбурІ

учитеnІ: Оnн Роrатин, Анна &ордун.

(1972

р.) учитеnь Дмитро Зубапь.
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РІдна Wкona nІд nатронатом НУН у СудбурІ, 1979 р.

ЗпІва: Надн Новапьчун, Тамара ШевцІв, Володимир Радомський (учитепІ.

Курси Українознавства, СудбурІ, ОнтарІо,

ЗnІва: ЄвrенІн Барицька, зnрава

-

ЛІдІн Onьra Натуnька
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1970

р.

Маруси Стефура (координатор),

-

директорка.

Ошава

13.

ХІ.

1975

р.

В дорогу до дітей викликають нас дзвінки- дзвінки те

лефонів. Застрайкували поштарі, страйкують учителі

-

жит

тя не страйкує. Не страйкують і вчителі наших українських

шкіл, хоч умовяни їхньої праці набагато тяжчі, ніж. учителів
державних шкіл.

У час страйків телефони у русі. До нас прибивається

телефон екзекутивного директора КУК д-ра С. Яр. Кальби:
"Президія вирішила, збирайтесь у дорогу!" Коротко, зобов'я
зуюча. Починаємо від Ошави. За вікнами автобусів чергують

ся шпаліри автомобілів, мости і людні перехрестя. В автобусі
гамір. Ідуть розмови про страйки поштарів, вчителів, про ре

абилітації і лібералізації. Розмови ці заторкують і дитячий
світ. Боляче, що страйкарям-учителям байдуже, що станеться
з їхніми учнями. Деякі стануть на працю і раз назавжди по

кинуть школу, інші підуть вулицями -відстануть і чи наздо

женуть утрачене? А скільки їх уже не повернеться у шкільну

лавку?! Жаль, що переважають тут шлункові інтереси. Матері
підносять голос за лібералізацію. rм цікавіше працювати, ніж

дітей виховувати...

А які наслідки цього?

Яке буде людство,

коли виростатимуть діти без матірньої ласки. Що заступить
їм рідну матір?

Автобус наш закручує на автобусну станцію. Ошава. На
дахи сідає мрійливий сумерк. Ліхтарі нанизують на деревах

своє срібне павутиння. З-за дерев підводиться казково освіче
ний будинок - державне. nІкола. Перед будинок заточуються
автомобілі, висідають діти. "Будьте чемними!" падають у
сумерк вечора привітні слова батьків. Коридор наповняється
дітьми. В одному кутку директор школи о. Славченко сортує
розмножені лекції.

-

Можна мені?

-

питаю.

Будь ласка!- Двері для вас у нас зав)кди відкриті,-

відповідає директор.

Дзвінок, молитва і кляси тепер наповняються звучанням
української мови. Нема нічого приємнішого, як спостерігати

дітей при праці. Вони рядами, похилі над книжками, немов ті
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голуб'ята, що злинули зі стріхи, визбируючи зеренця -літери

і слівця- необхідний корм душі. на цій не рідній

-

прибра

ній батьківщині.

В ошавській школі в цьом\' році навчаються 202 учні,
працює 12 учителів. Стараннями п. Ер. Гуцуляка, голови від
ділу КУК, школа увійшла у систему навчання вечірніх дер
жавних шкіл. Школа користується безплатним приміщенням,
учителів

оплачує

скул-борд.

Учителі

тут

солідно

працюють

над підвищенням своїх кваліфікацій. Вони організовано що

тижня доїжджають до Торанта на вечірні учительські курси

при Джордж Бравн каледжі, директорол-І яких є проф. Едвард
Бурштинський. Оплату вчителів зрівняно з оплатою держав

них шкіл, вигідні приміщення і тут уже ніхто не може жалі
тись на низьку платню чи невигідне приміщення. Від солідної

праці вчителів залежатиме успіх цієї об'єднаної школи. Я
прислухаюся до мови учнів, заглядаю в учнівські зошити. Зо
шит- це обличчя учня, це дзеркало праці вчителя.

Побажаним було б, щоб з першої кляси практикувати
в наших школах графавані зошити. На каліграфію в наu1их
школах немає часу, тому треба цю каліграфію практикувати
при заучуванні писання літер в першій клясі, користуючись

графонаними зошитами.

У наших умовах на першому місці

ми ставимо розмову, на другому- читання, а на третьому пи

сш-Іня. Д y)l<e часто трапляється в наших школах, особливо в
англомовних відділах, що учні гарно читають і красно пишуть,
але прочитаного не розуміють. Тому рекомендується вчителям

побільше працювати над розвитком мови. Деякі підручники
в нас перестарілі як тематикою, так і перевантаженням теоре

тичних слів. Коли в підручнику для більшости учнів більше як
одна третя слів є незрозvмілими- підручник такий треба за
мінити приступпішим. Учні повинні збагачувати свій лекси
кон у системі від слів практичного В)Китку до складніших слів,
менше вживаних.

Ошавська школа має всі можливості стати зразковою
школою. Залежатиме це все від керівництва і вчителів.

У навчальному році 1977/78 школа ця мала вже своїх
випускників- матурантів, які скористувались належним кре

дитом за українську мову. J~e, мабуть, п~рша школа в Онтаріо,
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що здобула те, за що змагаються всі інші наші школи. Дирек
тором школи в цьому році є п. Микола Бартків.
У Свято-Миколаївській Школі

Свято-Миколаївська школа при вулиці Белвудс у Торон
ті належить до тих передових шкіл, що до цих пір зуміли вже

випустити зі своїх стін ціле покоління молодших свідоміших
громадян. Новий шкільний будинок. Заходите в коридор, на

вас дивляться із стін ряди молодих облич

-

випускників Курсів

Українознавства зі своїми вчителями. Сотки хлопців і дівчат,
деякі з них з покінченою університетською освітою, на відпо
відальних постах державного і громадсько-суспільного життя.

Дуже приємне враження робить нова модерно обладнана
школа. Кімнати світлі- просторі, стіни пишаються в образах
і картинах. Приємне враження справляють стінні газети. Ми з
директором ІІІколи п. Іл. ІІІкільником відвідуємо лекції, почина

ючи від найстаршої шостої кляси, яку веде вчителька Олек
сандра Ковалик. У клясі

25

учнів. Лекція проходить зразково.

Учителька з вродженими здібностями педагога. Вона вміло
керує увагою учнів. Лекцію ілюструє різними допоміжними
матеріялами. Конспекти вона свої розмножує і цими конспек
тами можуть користуватися учні. Я заглядаю у зошит учени

ці Віри Мармаш. Зошити чисті, старанно переправлені. Кляса

ця працює три рази в тиждень. Це свідчить про свідомість
батьків, їхні вимоги до школи й увагу до своїх дітей. Ми прой
шлись по клясах і винесли гарне враження про працю вчите

лів. Вони тут з доброю педагогічною освітою і досвідом. Довго
літніми вчителями працюють тут пані: Яр. Ломаrа, Ір. Курман,
М. Павлишин, а довголітнім директором цієї великої тоді шко

ли (біля

500

учнів) був п. Михайло Федак.

Старші кляси т. зв. Курси українознавства навчаються

по суботах, під окремим керівництвом директорки пані Яро
слави Зорич. При Громаді є тут і цілоденний дитячий садок
-веде його пані У. Чайковська.

Після навчання ми зібралися з учителями, щоб обміня
тись думками щодо наших

можливостей

у поліпшенні вчи

тельської праці. У наших нарадах узяв участь і о. декан Іван
Сиротинський, парох цієї громади.
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Наші турботи не обмежуються до одної школи; у нас є
загальні специфічні проблеми в кожній школі.

Специфічне питання:

школа нова, зразкова. Вчителі з

добрими кваліфікаціями, солідно працюють

-

у цій школі

примістилося б удвоє більше дітей, чому не користати з цього

іншим, меншим школам, у яких немає ні відповідних примі
щень, ні вчителів, ні можливостей поділу учнів на окремі кля
си. Поєднані кляси мало успішні. Діти в більшому гурті краще
почуваються. Комунікація уможливлена.
Роздріблення шкіл
-це наше розгублення: -розгублення дітей, часу і грошей.
Кожній громаді, організації чи родині вільно навчати своїх
дітей так, як вона собі захоче, але при всьому треба керува
тися інтересом дітей. Питання де вони більше скориста
ють, де краще почуватимуться.

Заzальні питання: чи уряд у своїй політиці багатокуль
турности піде назустріч потребам наших Рідних Шкіл? Нам
відомі труднощі уведення української мови в державні шко

ли: брак учителів із знанням української мови, брак відповід
ного числа дітей, брак відповідних підручників, але чому, за
рахунок цього,

не

підтримати

вже зорганізоване

українське

шкільництво - помогти йому бодай у такій мірі, як зроблено
це в Ошаві. Чому в одному місті це можливе, а в інших ... хіба
це не один уряд? Шовіністичні настрої деяких урядовців не

rативно відбиваються на політиці уряду в цілому. Проблеми
ці турбують нас учителів, батьків і всіх громадян Канади.
Недавно в приміщеннях цієї школи старанням Пров.
Ради КУК відбувся дводенний учительський семінар кон

ференція вчителів Рідних ІІІкіл Східньої Канади, у якому взя
ло участь біля 200 учителів. Ue вказує на живучість україн
ського ПІкільництва, і легковажити його не можна.
В дорозі до Веллянду

Субота,

22

листопада

1975 -

я в дорозі до Веллянду.

Кожну довшу зупинку автобусу використовую для те
лефонічних контактів із школами. В дорозі прив' язується до

мене якийсь дядько. "Це добре, що ви цікавитесь нашими
школами,- говорить, посміхаючись,- щоб так діти наші ці
кавились ними.
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V

мене внук, та він плачучи йде до школи.

Тяжка ця наша школа. Там багато такого навчають, в чому і
я не можу йому помогти. А він коли б половину знав того, що

я знаю, то я був би щасливий ... Запитайте мене, що таке імен
ник, то я й сам не знаю, як це сказати. Але без цього я багато
прочитав, люблю книжку і знаю їі ціну. А вчився я не цілих
два роки. Внук мій вчиться вже Іпостий рік, але якось не те

вчиться, що треба йому знати ... "
Як і чого навчати нам наших дітей, що приходять один
раз на тиждень до школи та ще тоді, коли вдома не говорять
українською мовою-

це досить складне

питання,

над

чим

тре0а нам учителям серйозно подумати.
Веллянд, Онтаріо

Я вже у Веллянді. Висідаю з автобусу. До школи мені
яких

15-20

хвилин. Іду пішки. Школу знаю. Я тут був перед

минулого року. Відділ КУК зорганізував школу; спроби орга
нізувати дві окремі Інколи не вдались. Для зорганізування
спільної школи треба було зорганізувати відділ КУК. Відділ

КУК очолив о. Т. Глуханюк, він був одночасно і директором
школи. Головою Батьківського Комітету був о. Роман f аладза.
Школа знайшла своє приміщення при державній школі. Те
пер о. Глуханюк на парафії у рімзбі, і мені цікаво що стало

r

ся тут зі школою.

Біля дверей зустрічають мене вчителі: добр. Ірина fа
ладза (директорка) і учитель п. Богдан Петрусик. Ми вико
ристовуємо перерву навчаlfНя

для

своїх

інформацій,

сходи

мось в одній клясі. Знайомлюся з новими вчительками, Окса

ною Криницькою та Іриною Шумило.

Обговорюємо шкільні

проблеми. Школа всупереч всяким труднощам існує. Є й садо
чок, передшкілля і курс для дорослих, який веде о. Роман

f а

ладза.

Директорка школи жаліється, що не всі і"і вчителі мог
ли взяти участь у дводенному семінарі

(13-14

вересня) у То

ронті, і пропонує зробити райанаву конференцію вчителів в

ніяrарській окрузі, де могли б узяти участь учителі місцево
стей: Сен-Кетерінс, Веллянд, fрімзбі, Ніяrра Фалс, Бімсвіл і
інші. Думка зовсім слушна, і вона тільки підтверджує наш
плян улаштовувати зустрічі вчителів, конференції і семінарі
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в окремих більших осередках: Монтреал, Віндзор, Торонто та

окремих районах, де б учителі мали більшу можливість ви
словлюватись про свої труднощі й успіхи, обмінюватись досві
дом шляхом улаштовування показових лекцій тощо.

Я проходжуюсь по клясах і бачу ті труднощі, на які вчи
телі натрапляють у своїй праці. Тільки в праці людина натрап
ляє на ту стежку, яка веде н до успішного завершення нав

чального процесу. Тому так ду:же потрібен нам цей обмін до
свідом вчителів.

З Веллянду я повертаюсь з молодими вчительками Ок
саною Криницькою і ІриноюШумило до Сен-Кетеринсу. Вони
з тих молодих, що зростали в Канаді, тут учились і навчають;

виростали в наших молодечих організаціях, були і є їх провід
никами, добре знають усі обставини, і приємно з ними пере
дискутувати всі наші найболючіші питання.

Оця молодь

-

це немов та кладка, що єднає нас старших із нашою молоддю

і дітьми. Яка корисна для мене оця подорож. Те, що я побачив
і почув, не прочитав би у великих томах. Зупиняючись у Сен
Кетерінсі,

накручую телефон,

шукаю

вчителів,

священиків,

щоб збудити тут зацікавлення районовою конференцією. Від
о. прот. Федора Легенюка довідуюсь,

що

тут курси україно

знавства, що під патронатом КУК, уже оплачувані урядом.

Коли я відвідав цю школу в

1979

р., директором школи

застав я молоду людину- нову з України, п. Богдана Штан

грета. Учительками працюють: Дана Римар, Леся Грабавель
ська і Катря Гливка,

-

це у Веллянді.

tрімзбі
Субота,

29

листопада

-

я у fрімзбі: завітав досить не

сподівано і то тільки тому, щоб не турбувати цю дуже гостин
ну

громаду,

Українська

яка

до

школа

наших

зустрічей

церемонно

готується.

приміщується при українській православ

ній парафії св. Юрія, при вул. Онтаріо. Школа ця тут, відколи
українці тут. Будинок відремонтовується, а школа

-

оновля

ється завжди свіжими й свіжими дітьми. Бачила ця школа ба

гато вчителів і має вже вчителів свого власного хову. Остан

ній раз, коли я тут був, зеленіли виноградні сади, люди зби
рали щедрі плоди, а тепер засклилось небо, сонце десь загуби-
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лось, застигло; почорніли сади, дожидають у смутку білого
покривала. Директором школи працює о. Глухю-пок

-

насто

ятель громади, а вчителями: добр. Лідія Глуханюк, пю-Іі Віра
Канцяр і панна Маруся Шувера. Приємно було довідатись, що

проводиться навчання української мови і в дер.1кавній школі.
Очевидно,

це

вислід

старань

попереднього

КВОР о. Міненка. Покищо є лише

18

пароха,

голови

учнів, навчає вчителька

Ніна Канцяр. Також започаткувала українську школу укра
їнська католицька громада. Там учительками працюють: пан

на Маруся Шувера і панна Уляна Плав'юк, яка в цьому році

склала іспит зрілости на Курсах Українознавства в tрімсбі.
Лондон, Онтаріо

Восьмого грудня зупиняюся в Лондоні. На автобусній
станції зустрічає мене д-р Євген Рослицький. Він тепер вико

нує обов'язки голови ІІІкільної Ради антарійської Ради КУК.
Про зустріч цю домовились ми з ними на нарадах у Торонті,
де ми обговорювали потребу семінара для вчителів, які нав
чають української мови іншомовних дітей.

Поемутніло надвечір'я, занурившись у

навнелі снігові

хмари. Прокидаються вулиці у вогнях перехресть, і ми нама

гаємось виплутатись із рухливих семафорів, щоб якнайшвидше

добитись нам до школи. Школа тут, об'єднана, приміщується
в будинках державної школи. Дорога нам обірвала тему про
догматичне

ставлення

справ

у нашому шкільництві.

У д-ра

Рослицького зайняття в університеті, а йому хочеться бути й
на нашому обстеженні. Сьогодні ми вже не встигаємо всюди

бути, все зробити, що жде наших рук.
В освітлених коридорах школи зустрічає нас директор

Володимир Жилавий. Після його інформацій про стан ІІІКоли
ми проходжуємось

по

клясах.

Учителями,

крім:

директора

школи, працюють пані: Валентина Сніг, Марія Жилава, Надія

Шульга, Ірина Горіх, Галина Жидовка (заступниця), співу нав
чає Мирослава Горіх. Проходжуємось від найнижчої до най
вищих кляс, включно до збірної лекції співу. Починаємо від
англомовного відділу, який веде вчителька пані Ірина Горіх.

Це, мабуть, найчисленніший відділ. Тут деякі діти наполеглн
во працюють, щоб наздігнати своїх ровесників в україном.ов-
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них відділах, але є й такі, що воліють залишитися англомовни

ми. Між дітьми доросла жінка. Як інформує мене директор
школи

-

це німкеня, яка одружилася з українцем і вивчає

українську мову, дуже успішно. Наш настрій паправляється
у вищих клясах, де учні гарно читають і розмовляють ще по

українському. Це сливе в кожній школі. Воно вказує па те,

що мова в дітей з року-на-рік бідніє. Гарно тут діти співають.
Спів по наших школах залишиться основним предметом нав
чання української мови.

Діти люблять спів

люблять нашу українську пісню,

-

наша українська пісня, мов рідна мати, навчає і виховує, вона

промовляє до розуму й душі. Прищепім же цю знахорку-пісню
в устах і душах наших діток.

Перерву використовуємо для обміну думками з учите
лями, а після цього як діти виходять із кляс, на їхні місця сі

дають батьки, і ми продовжуємо свої наради

- журимось і
тішимось тим, що досягаємо мозолем нашої душі. В батьків
ському комітеті головою є пані Співак. У наших нарадах бере
участь і колишній директор цієї школи, священик архиман

дрит М. Дебрин (теперішній владика), який передав керівниц
тво школи своєму заступникові п. В. Жилавому.

Директор

В. Жилавий у своїй праці солідний і вимогливий.

При цій школі навчається біля
й університетська молодь,

є

й
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учнів, а крім цього є

вищі кляси

(Курси Україно
знавства), якими відає відома письменниця, поетеса Леся Храп
лина-Щур, яка одружившись, переселилась сюди, і лондонська

громадськість збагатилась ще одною культурною силою.
Рідна школа УНО

-

ЗахІднє Торонто

Українське життя в Торонті бурхливими хвилями б'єть

ся об стрімкі береги англо-сакського світу. Починалось воно,
кажуть, десь із Квіну, а тепер пробивається на північ і захід.
Школа УНО Захід належить до найчисленніших шкіл То
ронта. У цій rпколі навчається біля 320 учнів у 11-ох клясах,
13-ох відділах. Довголітнім директором цієї школи був відо
мий педагог Денис Гевко, а після того, як він відійшов на від
починок, керівництво школою перебрала енерrійна і працьо
вита довголітня
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вчителька, пані

Ольга Цвик. Школа

примі-

щується в будинках державної школи при вулиці Віндермір,

поблизу вулиці Блюр. Це одна з тих небагатьох шкіл у Канаді,
які, підчиняючись постановам

1-13

КВОР,

кл. Учителями тут працюють:

залишились

у системі

Неля Пашковська, Оксана

Саковська, Анна Ігнатович, Ірина Баєр, Анна Якимів, Марія
Степан Піцюра, Марія Грабовська, Катерина Масти

Федак,

каш, Юлія Шелегон, Богдан Федчук, Людмила Пукса, Ігор Бу
рачок, Ольга Цвик. Релігії навчає о. Володимир Шараневич, а

співу Н. Пашковська й Ірина Вельгаш. Танцювальною групою
керує п. Іван Нестор. Адміністраційні справи виконує секре

тарка Ірина Піхут. У батьківському комітеті головує п. Дми
тро Пиріг.

Я відвідав цю школу в суботу,

13

грудня

1975

р. Потра

пив до неї слідом за маленькою дівчинкою, що несла книжки

під пахою, попрощавшись з дітьми на вулиці, сказала: "Вибачте,
але я мушу йти до УJ<раїнської школи". Я почув, що це наша
дівчинка, і слідом за нею зайшов у школу. Просторий кори
дор світився безліччю рухливих дитячих оченят. Гарні наші

діти, вони відмовляються від суботніх розваг задля навчання
української мови. До мене підійшла вчителька, пані Марія Фе

дак.

Вона, пригорнувши

книжку до

грудей, посміхалась.

Я

бачу, що це Читанка З, і починаю ніяковіти: думаю, зараз ме
ні буде, а вона сказала: "Діти наші люблять вашу читанку ... "
Мені від серця відлягло. Коли діти люблять, то це найбільше,
що може мене потішити, бо не для батьків писали ми книжку,

а для дітей. Нічого дивного, коли старшим вона може не по

добатись ...
Директорка школи, пані Ольга Цвик, дає мені свій плян

і проводить мене по клясах, поки не прийшла її година зайнят
тя. Опісля я вже сам проходжувався з кляси в клясу. Кляси
заповнені учнями. Дисципліна зразкова. У клясах я, звичай

но, стараюсь бути непомітним, щоб не відвертати уваги учнів

від навчання. Тут від передшкілля, англомовного відділу, до
найвищої кляси - кляси матурантів - увесь процес навчан
ня й виховання, немов на нашій земній кулі, що в одному кін
ці Іде ніч, а в другому - на вершках, уже сяє сонце. Нема ні
чого цікавішого,

як спостерігати

працю

вчителів

з

дітьми,

слідкувати за цим учбовим процесом, під час якого, здається,
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діти ростуть вам на очах,

стають

цікавішими й кращими.

У

кожного вчителя свій підхід, метода, прийом.

У цій школі дуже цікавий склад учителів: від найстар

ших з европейською освітою різних областей України
включно до наймолодших, які вже тут навчались і працюють
водночас в державній школі і українській Рідній Школі. То
му так цікаво

було

зустрітися

після

навчання з учителями.

Жаль тільки, що вчителі після навчання досить втомленні і в
кожного на черзі інші зайняття: домашні, родинні чи громад

сько-суспільні,

і

не багато

лишається

часу

на

обговорення

всього того, з чим зустрічається вчитель у своїй праці. Було б
побажаним частіше сходитися вчителям для обміну думок у
вільні дні від навчання. Але в кого знайдеться на це час?
Школа ця вирізняється також великим розмахом у са

модіяльній праці на громадсько-культурній ниві. У цьому ро
ці тут ставатимуть до матури

22

учнів. Це вершок

-

жниво

багатьох років праці школи.
У навчальному році 1978/79 р., коли я відвідав цю шко
лу, зустрів уже деяку зміну

в керівництві

школи.

Директо

ром школи працює мrр. Наталка Ємець, відносно молода ще

людина, з доброю тутешньою освітою і стажем праці. Школа
працює за програмою т. зв .

в цьому

році

обрано

., спадщинних

головою

мов". Наталку Ємець

Зв' язково го

комітету україн

ських шкіл при бард оф едукейшен міста Торонта.
Школа північного Торонта

Висідаю з автобуса, проходжу два квартали пішки й по
вертаю до англіканської церкви, що над їі дверима висить на

шнурочку табличка з написом

., Рідна

Школа".

Зупиняються авта, внеіваються з автомашини діти, бі
жать з книжечками до дверей, що над ними хитається таблич

ка- "Рідна Школа". Заходжу і я в ці двері, буваю тут, сливе,
кожного року й потрапляю сюди без адреси. Табличка ця ви
вішується тільки перед навчанням, після навчання табличку
здіймають, ховають до наступної суботи. Школа ця існує тут
уже багато років.
Колись директоркою школи була тут пані Марія Бурак,
минулого року- студентка Мирася Костів, а цього року? За-
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ходж.у й бачу ту ж саму обстановку: на сцені, навколо стола

сидять хлопці і дівчата. Найстарша мі)К ними

це, мабуть,

-

учителька. В бічній кімнатці, мов у вулику, менші діти -ди
тячий садок, на першому поверсі

-

перша кляса. З першою

клясою займається студентка Віра Гуцуляк.

Вона,

за своїм

стажем, тепер найстарша тут. Праця вчителів тут утруднена

слабким знанням у дітей української мови. Це здебільша ді

ти батьків мішаних подруж, третього покоління. Діти ці люб
лять українську пісню, люблять український танок. Це й три
має їх при школі. Панна Віра Гуцуляк знайомить мене з учи

телями:

дитячим садком займається студентка Марійка Гиж

ка, на сцені із старшими

-

Маріїна сестра Ярослава Гижка.

Курс народніх танців веде студент Марко Олійник з Андрієм
Мал етом.
Кінчається

11

година, діти виходять на залю до танців, а

на їхні місця заходять дорослі. Курс української мови для до
рослих веде пані Варвара Юрійчук. У неї своя метода навчан

ня. Тому, що в курсантів різний інтерес вивчання української
мови, учителька кладе в основу навчання нормативної укра

їнської мови. Мову вона знає добре, як українську, так і ан
глійську, і студенти багато користають з її лекцій. Але мене
все більше цікавлять діти.

Побувавши на лекціях, бачу багато можливостей поліп
шення метод цього навчання, тому обов'язком нашим лиша
ється врахувати потребу таких шкіл при опрацюванні програм,

підручників, допоміжних матеріялів та при підготовці семіна
рів для вчителів.
Прощаючись з учительками,
окої, стрункої дівчини.

-

Когось ви мені нагадуєте ...
Я таки себе нагадую вам.

притримую

руку

кругло

Ви, мабуть, забули мене.

Я ваша колишня учениця- Марійка Гижка.
Дивлюсь на струнку красуню і згадую оту соромливу

дівчинку, що за кожне слово сказане невлад так дуже черво
нілась. А вона продовжує:

-

В мене мати німкеня. Я мала труднощі в дитинстві

вивчати українську мову. Батько на праці, а мати хоч і застав
ляла вчитися та помогти мені не могла. Звідси в мене й почут

тя обов'язку допомогти цим дітям, я ж пластунка!
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Стою задивлений на свою колишню ученицю, не зводя

чи очей, з великою вірою дивлюсь у наше майбутнє.
Рідна школа СУМ-у ім. Юрія Липи в Торонті
На

перехресті

вулиць

Крісті-Блюр,

чить у світлах просторий будинок

-

над

парком,

висо

"Український Дім"

-

культурний центр, у якому й приміщується українська Рідна
Школа ім. Юрія Липи при осередку СУМ-у.

У школі навчається понад

340

учнів.

Рік-річно з цієї

школи виходить багато випускників-матурантів, у пересічному

40-50

осіб. Навчання в школі проводиться в системі від

1-12

кл., за програмою КВОР. У цій ІІІколі і я колись працював, тож

стіни їі, після десяти років, так багато ще мають що сказати

мені. Директором школи тоді працював проф. Василь Волиць
кий, колишній інспектор Рідних Шкіл, директор учительських

курсів, голова Координаційно-виховного осередку в Торонті,
а тепер директором є мrр. Іван Кузів, відносно ще молода лю

дина

-

скромний і працьовитий. Поза своєю працею в бібліо

теці університету Торонта він знаходить ще час на учителю

вання та й не перестає працювати над підвищенням своїх ква

ліфікацій. У школі цій, крім директора Кузева, включно від
початкової до середньої школи навчають:

Христя

Ігнатович,

Дарія Площанська, Василь Биндюга, Василь Б'єнь, Люба Прус,

Євгенія Шкурат,

Ольга Басараб,

Галя Лозинська,

Степан rе

ник-Березовський, Микола Бойко, Олександер Матла, Михайло

Лукавецький, д-р Богдан Стебельський. Релігії навчають сестри
служебниці Корнелія, Андрея і Полікарпа, священики о.
Володимир Шараневич, д-р М. Стасів, співу навчає Ліда rіць.
При школі є також драмгурток, хор та курс народніх танців.

Школа ця устаткована прекрасною бібліотекою та модерним
обладнанням.
Я відвідав цю школу 17 грудня 1975 р. Директор ввіч
ливо інформував мене про стан школи. Учні гарно почува
ються у великому гурті. Вони нетерпеливо ждуть дня навчан

ня, щоб зустрітися із своїми колеrами. Люблять спорт, танці,
пісню. Ми з директором школи обмінюємось думками щодо
навчання в вищих клясах середньої

школи

й

приходимо

до

висновку, що учням треба давати опрацьовувати есеї на тему
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сучасних подій в Україні, мовної політики в Канаді, щоб та
ким чином заставити нашу молодь заглядати в наші часописи,

журнали,

а також

в англомовні видання,

аналізувати

різні

питання й робити належні висновки.

Уее це справи живі, кровні

-

такі близькі нам усім

-

вони нас будять, тривожать, насторожуть і скріплюють. Там
нас б'ють

-

тут нам болить, бо ми один народ, і це мусять

відчути і наші діти. Це оздоровить їх, допоможе їм стати кра
щими і гордими на своє походження.

Звітуючи про стан школи, директор підкреслив факт,
що характерний кожній школі

-

з року-на-рік діти приходять

до школи із слабшим знанням української мови, і щораз мен
ше й менше записується дітей до школи. У цьому році до пер
шоІ кляси записалось незначне число дітей. Це загальне яви

ще, і нам треба цьому процесові запобігти наполегливою пра
цею над організуванням дитячих садків, передшкілля, курсів
української мови для молодших матерів тощо.

Школа ім. Юрія Липи приміrцується у власному будин
ку і має всі вигоди для свого розвитку: вигідні світлі кляси,

просторі залі театральна, гімнастична, кафетерія, відповід
ні кімнати для засідань і окремих зобрів. Тут завжди людно.

Виходять діти, заходять дорослі - молодь і старші. У кафете
рії при столиках гуторить молодь: одні ждуть на пробу хору,
інші на танці чи спорт. З-за стін вчувається пісня, доносяться
звуки духової оркестри. Тут працює талановитий дириrент В.

Кардаш.
Цього вечора діти демонстрували перед батьками свою
сценку: "Гостина Св. Миколая". Фахівець і любитель цього ді
ла

-

учителька Євгенія Шкурат. Вона виводить ці сценки з

великим смаком і солідною підготовкою.

Я обіцяю директорові частіше відвідувати школу, зу
стрічатися з учителями і батьками, приносити їм відомості з
праці інших шкіл, обмінюватися з ними думками в плянах і
заходах на поліпІПення навчального й виховного процесу.

В обіймах цих стін почуваєтесь, немов вдома. І особли
во тоді, коли виходите з почуттям, що ви щось залпІПили в
них і винесли з них.
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Українська школа при православній парафіі св. Андрія
Морозного ранку

17

січня

р.

1976

я загостив до україн

ської школи при українській православній парафії св. Андрія
Первознаного в Торонті. ІІІкола приміш;ується у будинку дер
жавної школи при вул. Кінr Джордж.

Настоятель громади

св. Андрія о. Богдан fopriцa, директор Інколи, спрямовує мене
до добродійки Леони Г орrіци,

яка

керує

навчальною ділян

кою школи. У нижчих кл ясах працюють Леона

r орrіца

і Оле

на Кравченко, а в старших- Віра Візшок і Сергій Босий, ре

лігії навчає о. Богдан fopriцa. Я бував на лекціях і виніс гар

не враження з праці вчителів і зі знань учнів. Добродійка Ле

она fopriцa

фахова вчителька з тутешньою освітою, вона

-

працює вчителькою (на заступстві) також і в державних шко

лах. Віра Візнюк із доброю педагогічною освітою, яку здобу
ла ще в Україні, навчає мови і літератури в старших клясах.

Сергій Босий, дириrент, колишній співак хору Городовенка,

крім співу навчає історію і географію у старших клясах. Оле
на Кравченко,

нова вчителька

без

спеціяльних

педагогічних

кваліфікацій, але з чудовим знанням української мови і при

хованими педагогічними здібностями. Учнів у школі не багато.
Але вони багато користають із навчання, і школа ця, в загаль
ному, стоїть на рівні кращих ІІІкіл Торонта. Особливо прекрас
не враження справляють учні найстаршої кляси, які готують
ся в цьому році скласти матуру.

Таких

учнів

у

цій школі є

сьомеро. Учні серйозно ставляться до своїх зайнять і з любо
в'ю відносяться до своїх учителів.
Ми

з

учителькою

Вірою

ВізІ-пок

заздалегідь

узялись

опрацьовувати програму матуральних іспитів, щоб заставити

vчнів (випускників) солідно проробити необхідний матеріял.
Ця

програма

зможе

послужити

й

іншим школам і зокрема

тим, що навчатись на Курсах Українознавства не могли, а хо

тіли б скласти матуру екстерністами.
У заметіль

За Торантом заметіль. Вітер жбурляє снігом v вікна ав
тобусу підстрибує, де-не-де ледво просувається. Обабіч папе
ревертані

авта,

метушиться

поліція

й

пожежна

сторожа.

Я

сьогодні, мабуть, не доїду до школи, яку зібрався відвідати.
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Мій обрій за ледяною горою, а за тою горою діти. З дороги до

діток збиває мене сніговій. Я з дороги не зверну. Опрацьовую

на коліні звіти з обстеження шкіл: Лондону, Торанта (УНО і
СУМ-у ім. Ю. Липи) те, що діється за вікном, не відтягає
мене від мого зосередження. Я працюю, 1доб перегнати біло
гриву заметіль і добитися до шкіл Віндзору. Розгортаю "Гомін
України" і натрапляю на питання: "А ДЕ КЛИЧНИЙ ВІДМІ
НОК?" Питання поставлено мені. От і ще одна жменя снігу
мені в очі. А скільки ще жде мене їх! Та це ще не зіб'є мене з
дороги, не виб'є пера мені з рук.
А де сьомий відмінок? Сьомий відмінок у книжках. Не

турбуймося, що його там нема, в книжках у книжках він
є, потурбуймось краще, як його переселити в дитячі душі,
вкласти в уста дітям. Та й не тільки дітям, але й батькам, бо й
батьки за малими винятками перестали його вживати.
Що обіднює нашу мову?

Брак пошани до рідної мови й до себе самих. Утеча від

себе. Рабська психіка. Окрадання нашої мови поневолювача
ми. Вони окрадають нашу мову, а мивтікаємо від неї. Зневіра

батьків до своїх дітей. Добробут. Погоня за вигодою )КИття й
доляром. Наш розбрат, серед якого ми не можемо домовитись
про один правопис- одну мову. Те, що ми тільки говоримо

про мову,

але

не

розмовляємо

нею.

V

нас вона тільки для

престижу, для політики. Ми задивлені в Україну й критикує

мо наших братів, що русифікуються, і в той же час не бачимо

себе -

свого профіля. Vсю вину за упадок мови звалюємо на

наших найменших

-

на наших діток. Вони ще мовчать, але

як виростуть, пізнають світ, життя, то заговорять ... У наших
книжках є сьомий відмінок. У наших книжках лежить оцей

дорогий діямант, що створив український нарід, але цей дія
мант на полицях порохом припадає, ніхто не спішиться про

стягнути руку по книжку, обтрясти ії з пороху, відкрити їі,

добути з неї той дорогоцінний діямант і дітям своїм передати.
Критики нам треба, бо без неї ми не підіймемось, але
конструктивної, речевої критики, з метою допомогти кни)кці і

авторові, а не на те, щоб скривдити їх.
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Школа ім. Тараса Шевченка при православній катедрі
Св. Володимира в Торонті

субота,

31

січня

1976

р.

Відчиняю залізну хвіртку й тротуаром поміж стрімких

стін східцями виходжу на поверх розтапюваних клясних кім
нат. Десь за стінами веселий дитячий гамір, і раптом дзвінок

гамір втихає. В тиші народжується молитва. Зупиняюся біля
порога, стою в молитовній позі. Діти рядочком, склавши руки

на груди, уголос за вчителькою проказують молитву. Зника
ють з уст пустотливі усмішІ<И,

дитячі

обличчя

проймаються

повагою і щирістю. З чистих дитячих сердець лине молитва.

Вона нагадує дітям перед святою іконою бути кращими; .,слу
хатись батьків і вчителів, покланятись науці і правді святій.
Директорка школи, добродійка Мінадора Фотій; сьогод
ні їі в школі немає, але все тут, немов у годиннику, проходить
за наперед установленим порядком і в усьому тут видно лад,

на всьому позначується

їі

щирість,

працьовитість,

відданість справі навчання й виховання діток

уміння і

майбутніх

громадян.

Кляси просторі, світлі і заповнені дітьми

однолітка-

ми, які вирівнюються в рості і знаннях.
Учителями

дул,

працюють

Ліда Лебединська,

тут:

Ніна Козій,

Ігор Шевчук,

Наталка Сан

добр. Анна Ференсів,

Віктор Павленко. Учителі старrпі з европейськими кваліфіка
ціями й молодші, які вже виростали в Канаді, виховувалися і

навчались у цій школі. Школа користується доброю духовною
опікою отців настоятелів: о. протопресв. Дмитра Фотія, о. прот.
Юрія Ференсева. При школі є струнна оркестра під керівниц

твом учителя музики п. Івана Пасерба, хор під керівництвом
дириrентки Іраїди Черняк, танцювальний ансамбль. Середня
школа- Курси українознавства ім. Івана Коrляревського

-

працює при Катедрі під керівництвом директора п. Андрія Лі
щини.

На Курсах Українознавства проводиться навчання п'ят
ницями.

Стіни кляс пишаються численними табльо випускників.
ще розмовляють українською мовою і вчителі, зде-

Діти тут
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більша користуються традиц1иними методами, хоч у нижчих
клясах практикується вже і розмовний метод навчання. Бать
ки помагають дітям у навчанні вдома й ставляться з вимогами

до праці вчителів, зокрема в навчанні української мови. Шко
ла ця належить до передових шкіл Канади.

Коли пройтися з кляси в клясу, від першої до найвищої,

то впадає в очі ріст дітей, у фізичному і духовому розумінні,
на якому позначується кропітка праця вчителів, їхній досвід
і

відданість

справі.

Це

немов

кузня,

де,

за словами Івана

Франка кується крап~а доля... Школа приймає активну участь

у всіх гроl\Іздських імпрезах, а крім того має і свої шкільні
імпрези, як:
Свято-Миколаївський концерт, ялинку, концерт

Шевченка, День матері, закінчення навчального року тощо.
Директорка Іпколи відвідує кляси, проводить консультації
вчителів, конференції з батьками і вчителями, для тіснішого
контакту школи з батьками постійно видає шкільні обіжники.
Вона й виконує обов' язки шкільного референта при катедраль
ній громаді. При школі і дитячий садок; учительками тут пра
цюють Люда Решетняк, Таня Дрозд, а інші допомагають.

Виход,ку східцями на другий поверх. Тут учні в друж
ніх лавах, з листочками в руках, з акомпаньяментом піяніна,
за рукою дириrента Іраїди Черняк виводять пісню. Народжу

ється пісня, ні)І<На, крилата.

Зразу якось несміливо, але що

раз то все чистіше, дзвінкі1пе й милозвучніше лунають дитячі
голоси- про ті шляхи широкії, що виводять братів на чужи
ну, з живим Шевченком у душі:

... Любий сину України,
Нащ Тарасе дороzий!
Тебе в світі вже не.має,
Та в серцях "ее Ти Jtсuвий!

..

Лунає пісня, жива в дитячих серцях, безмежна у своїх
полетах.

Сьомого лютого

1976

р. день випав вітряний. Зранку я

беру участь у педагогічній конференції Світової Координацій
но-Виховної

Ради,

що

проходить під

головуванням

д-ра Е.

Жарського. І так, немов одною ногою на нарадах, а другою
між дітьми в ШІ<олі- поєдную теорію з практикою. У міжпе

113

рерві використовую час бути ще й на зібранні вчителів в ка
тедрі св. Володимира. З' явився на час.

Вислухав звітування

директорки школи добр. М. Фотій про діяльність школи, пра

цю вчителів. В дру)ІпІій атмосфері при чайку, що його подає
голова Шкільного комітету пані Наталка Саrден, висловлюю

свої враження з обстеження школи. Обмінюємось думками з
учителями про працю з дітьми, а після цього знов повертаюсь
на нараду СКВОРади із свіжими думками й спостереженнями.

Вінніпеr, Манітоба
Працюючи оцим т. зв. шкільним дорадником, від листо

пада

1975

р. до цих пір я вже відвідав

14

шкіл у Схj,цній Кана

ді, а оце на запрошення пані Іванни Зельської, голови Шкіль
ної Ради Вінніпеrу, з доручення Крайвого центру українських

шкільних рад я відвідав

13

шкіл у Вінніпеrу, тож після того

хотілося б мені поділитися своїми враженнями і спостережен
нями з нашими читачами.

Даремно буде уявляти собі читач цього дорадника, що
він десь сидить собі там у бюрі, обкладений різними постано
вами, програмами,

методичними

порадниками,

і

тільки жде

на листи чи телефони зі шкіл. Ні, нічого він не висидів би.
Тож беру свою rсанцелярію у торбу, сідаю на "залізного коня"
і пробиваюся зі школи до школи.
Порадьте

Коли я відвідав одну пrколу, вчителька зустріла мене з

піднесеними руками: "Ну, хвалити Бога, що ви вже тут! Має
мо вже свого дорадника.

Порадьте, поможіть!

Жду вас, як

свого спасения. Порадьте, як навчити оцих дітей української

мови". -Після цього вона повернулася до дітей і стала пред
ставляти мені кожну дитину:

У цього мати чужинка ... а ця то вЖе четверте поко
ління, а в цього бабуся з дідусем були мішані, батьки вже да
лекі від українства обидвоє чужинці то що тут говорити
про мову. А цей, я й досі не знаю, чий це хлопець, якийсь при

блуда. Не знаю, що його приводить сюди? ... Приходять оці ді
ти один раз в тиждень, на одну годину, а ти навчи їх розмов-
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ляп1, читати та ще й писати по-українськом~/. Оце і все. Допо

можіть мені в цьому. Роз'ї)f<джаєте, всюди буваGте, різне зу
стрічаєте, то може порадите мені, як навчити цих дітей укра
їнської мови ...

Учителька стоїть з букварем у руці, розпучливо опові
дає мені про свої труднощі. Діти цієї мови не розуміють, але

вони відчувають, що це мова про них, що вчителька жалієть
ся на них, співчутливо переполошеними очима дивляться то
на вчительку, то на мене. Мене пропизує тихеньке дитяче зід
хання.

Відвідавши 27 шкіл, я не багато сказав би й не міг би
зробити будь-якого порівняння, коли б не те, що перед п'ять
ма роками я,

як

хтось

тоді

скептично

висловився,

облетів

"куківським сателітом" два рази Канаду. Вірніше було б ска
зати, що не сателітом, а сковородівським шляхом, пішки від

школи до школи. П'ять років зробили своє.

У старших кля

сах діти ще сяк-так розмовляють по-українському, а в почат
кових їх уже набагато менше й не ті вони діти, що були тут
перед п'ятьма роками. Асиміляційний процес так наступає нам

на п'яти, що ми й не встигаємо із своїми ухвалами, проєктами
й підручниками вони залишаються в більшості нереальни
ми.

У висліді цього, як у)ке дехто в нас висловився, ми ма
ємо вершки, світового маштабу надбудови, та не маємо низів.

Є в нас ще письменники, та не має читачів. І так КО)КНа ді
лянка ... існують надбудови без тривких основ

-

підбудов.

Повертаємось до батьків. "Батьки посилають своїх дітей
один раз у тиждень, на дві години, і хочуть, щоб навчити їх
розмовляти, читати та ще й писати. А скільки ж вони дають

із себе, маючи їх кожного дня",

-

сказала на одних зборах

учителька Віра Василенко.

У Вінніпеrу чергувались у нас хвилини повні смутку з
радісними. Автобуси були на страйку, хідники засівались пі
шими людьми, здебільша, убогими, чорними.

Я зупинився в

готелі Вест на головній вулиці, біля мосту, щоб ближче до
шкіл і центру. Крізь стіни моєї кімнати прошивались різні
танцювальні мелодії і вигуки. А все це нагадувало мені бать

ків, які залишили своїх дітей вдома без опіки.
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Кож.ного дня приїжджав хтось автом, і ми ви]"жджали

nідвідувати школи. Треба признати, rцо Шкільна Рада Вінні

пеrу дуже вміло розплянувала обстеження шкіл. На обстежен
ня

роз'їжджали

ми

з головою Шкільної Ради

пані Іванною

Зельською та молодою вчителькою п-ною Марусею Костишин.

В

комунікації

допомагали

нам

(своїми автами)

п.п. Янків

ський, Ольховецький, Козелко, Леськів, Сураський і інші.

Навчання переведено було на вечори в тижні, щоб умо
жливити нам протягом двох ТИ)І<Нів обстежити кожну школу.

Після кожного обстеження вчителі збирались для обговорен
ня окремих лекцій, метод, прийомів, обмінювались думками
щодо можливостей покращання рівня навчання. Внеліди на

ших спостережень виносили ми на свої засідання Шкільної
Ради, Крайового центру українських шкільних рад, з окреми

ми питаннями виступали на зборах, у яких приймали участь:

батьки, представники спонзоруючих парафій чи

організацій,

учителі, директори шкіл і духовенство та наш провід з екзеку

тивним директором д-рам С. Кальбою на чолі. На наших збо
рах виступали: о. Т. Міненко, д-р Білаш, пані І. Зельська, о. Те

теренко, д-р Кальба, пані: Янківська, Кіташ, Юрків, Даревич,
Паламарчук, добр. Міненко та п.п. Каліцінський, Баляс, Юз
вишин, Каптій, Сураський, ред. Бучинська і інші.

Вінніпеr зробив на мене приємне враження. Тут помітні
дружні

взаємовідносини

між

шення школи одної до одної.

учителями,

толерантне відно

€ тут повна співпраця шкіл і

вчителів. Гарно тут працює Програмово-підручникова комісія

(пані: Качор, Кіташ, Юрків). Використовується досвід учите
лів як державних шкіJІ, так і Рідних Шкіл.

€

співпраця вчите

лів, які навчають українську мову в державних школах, з учи
телями Рідних Шкіл. Організується спільні виступи учнів од
них і других шкіл.

Кожного вечора відбувались у нас сходини: засідання
Шкільної Ради при КУК, засідання Крайового центру україн
ських шкільних рад, збори вчитеJІів, наради з проводами від
ділу чоловічого і жіночого КУК.

Але, як на Віннjпеr, забагато тут шкіл, замала фреквен
ція учнів, дуже низJ,кий рівень знань мови в учнів, за вийнят
ком двох шкіл.
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Декілька ночей я не спав: у снах переді мною незайма
на понарама шкіл, діток, учителів. Я щось креслив, перекрес

лював, накреслював і таке накреслив, що з тринадцятьох шкіл
зробив усього три школи.

Намітив розміщення, скликав ді
ток, клясифікував їх за віком та знанням, спросив учителів,
- здавалось, я вже на вершку гори, при відкритому обрії. А
опісля став думати, передумувати і в своїх роздумах вапіт
кнувся на стільки різних суперечних питань, що й пл ян мій
пішов у нівець. Я й подумав: пером на папері це легко, а спро

буй з людьми... Чомусь питання поєднання шкіл
ніхто і не заторкнув.

на зборах

Видно, що це найболючіше місце, яке

ніхто не наважиться порушити.
Але у висліді наших нарад приступлено до конкретних

плянів.

У слід за цим успішно

відбулась показова лекція

(28

лютого) у школі при катедрі Пресв. Тройці, яку провела вчи
телька Марія Юрків, друга заплянована на 10 березня в пара

фії св. Василія.

На черзі семінар для вчителів.

Я вийшов з

пропозицією, щоб для вчителів влаштувати семінар під час

літніх ферій на одній з наших осель.

Коли б

на таку

оселю

з'їхались матері з дітьми, вчителі і викладачі, то МО)КНа б від
бувати й зайняття з дітьми, що послужило б показовими лек
ціями для вчителів, а одночасно можна організувати окремі
зайняття з матерями, учителями й батьками.

Кожна родина

бажає провести літні вакації на лоні природи, в рідному сере
довищі. Чому не організувати вакації в рідній атмосфері з ко
ристю для дітей і батьків? Треба тільки фахово, пляново і вмі
ло до цих справ підходити.

Коли б учителі й батьки з дітьми провели бодай один
тиждень подальше від міста в чисто українській культурній

атмосфері, то це мало б великий вплив і на покращання рівня
навчання наших дітей по школах. Такі семінарі повинні відбу
тись у кожній провінції Канади.

Гарне враження на мене зробило українське радіомов

лення "Пісня і Слово" під керівництвом Богдана Зайцева, в
якому співпрацюють

-

Радомир Білаш, Р. Онуфрійчук і Леся

Саведчук. "Пісня і Слово" обслуговує біля п'ятьох тисяч слу
хачів, програми добірні, радіомовлення стало на професійну
стопу, і громадянство Вінніпегу повинно підтримати його.
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З Вінніпегу прослалась мені дорога на Кенару, Тавдер

Бей, Судбурі, Торонто.

На автобусну станцію відвозить мене мій колега Олек
са Гай-Головко. Це кожного разу в нас так: приїду й не дзво

ню йому, аж поки не впораюся із своєю працею. Та хіба з нею
nпораєшся? Гай-Головко приїздить а втом завбільшки півбльо
ка, сам Бре.ж.нєв позавидунав би йому, - життєрадісний, ба
дьорий козарлюга, як зав)І<Д:И. Ми, письменники, у тому відно
шенні щасливіші, що живемо у двох світах: реаJІьному й уяв

ному. Випхнуть нас з одного, то ми переключаємося в другий,

незайманий. Розгортаємо сюжетне полотно, підбираємо пер
сонажів-героїв, створюємо ситуації по своїй уподобі і розко
шуємо. Тут простору вистачає, ніхто ліктями не розпихається,

і ми без злоби й пімсти відплачуємось нашій громадськості
тільки добром.
А як у Кенорі?

У Кенорі ніч. Повне озеро зір. Над лісом-гніздом місяць.

Готелі зайняті. До людей дзвонити пізно. Прийдеться всісти в

будь-який автобус, щоб якось об'їхати цю ніч. П'ятнадцять ро
ків проминулого від мого

вчителювання

тут.

Так

хочеться

пройтись знайомими стежками, та стежки ці тепер снігом за
мело. А ось і Просвіта! Тут я учителював, диригував, танцю

вав, режисерував, грав і замітав. Кому з нас покортіло зали
шитись на громадській праці, мусів смичок свій з мітлою по

єднувати. Тому тепер пішки з торбою ходжу. Не один я такий.
Просвіта у Кенорі відновлена. О, скільки разів вона ста

рілась і оновлювалась. Оновлювалась людьми, думками й по

чуваннями. Тут беруть початок мої "Покоління ... "
Рідна школа в Кенорі є при українській католицькій

громаді.

Опікун о. Роман Гробельський, учителі
Дзвоники, біля дитячого садка працює пані Н. Днесь.

€

п-во
тут і

українська православна громада. Церква одна й друга, а між,

ними Просвіта. До Просвіти належать одні і другі. Просвіта

тут- єднальний лучник громадян обидвох віровизнань. Про

світа побудована в піонерські часи й славиться великою гро
мадсько-культурною працею в минулому. Я б сказав, що ко
лись Просвіта мала працівників, та не мала грошей, а сьогод-
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ні навпаки

-

вона має гроші, та брак працівників. Доля цьо

го прекрасного туристичного містечка та ж сама, що й інших
міст у Канаді: урбанізація вихоплює молодь у більші осеред
ки, а ці менші містечка, що так дуже нагадують наші села з
Просвітами та Народними Домами, немов сухі гнізда на дере

вах, зависли опущені. Кенорська Просвіта відома із своїх ще
дрих пожертвувань на Шевченківську Фундацію.

Як висло

вився д-р Кальба, є в пляні зорганізувати в Кенорі клюб про
фесіоналістів. Клюб професіоналістів це нове явище в на
шому організованому житті. Це витвір молодшого покоління.

У винятковий збіг обставин на зборах у Просвіті зустрі
лись

ми з маестром

В. Авраменком,

і

заповнили

програму,

поєднуючи потреби нашого шкільництва з минулим, що його
продемонстрував зфільмованими кадрами маестро Авраменко.

У зборах взяли участь і піонери-основники Просвіти: п. п. А.
Цуркан із родиною, С. Ганчарик, до них належить і Василь
Авраменко, який теж вклав не малу цеголку в розбудову на
шого громадсько-культурного життя в Канаді.

Збори в Кенорі організував невтомний працівник Олек
са Барчук, проводив ними голова Просвіти п. Петро Кіт. У ди
скусіях висловлювались: о. Р. Гробельський, п. С. Ганчарик,
п. А. Ратушняк.

З чим я виїжджу з Кенори? І зі сказаного в дискусіях
можна робити такий висновок: Рідна Школа при українській
католицькій громаді ще не охоплює всієї української дітвори

Кенори (взяти б до уваги хоча б православних дітей). Як ви
словився п. А. Ратушняк, школа з'єднала б більrпе дітей, ко

ли б вона була організована при Просвіті. Ото)К залишається
поле праці для православної громади:

організувати дітей, а

після цього можна б домовлятись з наявною школою про
об'єднання обидвох шкіл при Просвіті. Бо тяжко повірити,
що при малій кількості дітей у Кенорі змо)Ісуть існувати дві
окремі школи.
Тавдер Бей

Тандер Бей стоїть перед проблемою реорганізування

Рідних Шкіл. Тут декілька шкіл, але всі вони разом не начне
люють одної сотні учнів. Робляться старання з'єднати всі шкu-
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ли й перевести їх у систему вечірніх державних шкіл. Але по

кищо все це накреслюється й перекреслюється, як і мені у

Вінніпеrу. В інформаціях та контактах допоміг мені мій
добрий колеrа, учитель Григорій Мигаль. Він широковідомий
педагог і дириrент. його знанням і досвідом користуємося на

різних наших конференціях. Він добрий знавець свого діла як

учитель і дириrент, відданий патріот нашої справи. Я побував
у нього на лекціях у Рідній Школі при Читальні Просвіти.
(Він працює в трьох школах.) Враження моє гарне. Людина
педагог упорається з будь-яким підручником та знайде- доро

гу до дитячих сердець, куди й батькам тепер тяжко знайти
доступ. Він добрий дириrент. Діти в нього гарно співають

-

співають з любов'ю і розумінням пісні. Після навчання у нього

проба жіночого хору, а опісля, може, чоловічого й мішаного.

Хори ці своїми виступами здобули собі гарне ім' я не тільки в
самому

Тандер Бей,

не

тільки

серед

нашого

громадянства,

але й серед наших сусідів на околиці, включно з Торонтом, де

вони виступали на "Онтаріо Плейс".
Збори наші відбулися в Українському Народному Домі

ім. Степана Бандери. Я перший раз тут. Обстановка й люди
зробили на мене гарне враження. Збори відкрив голова відді
лу КУК п. І. Козира. За президіяльний стіл запрошені були:
о. кр. Ю. Габрусевич, о. прот. П. Зміївський, о. Р. Ганкевич,
пані А. Шевчук, п. І. Корда. Збори були ділові. Після моєї до

повіді відбулася оживлена

дискусія,

яка

заторкала

питання розвитку нашого українського шкільництва:

складні
як Рід

них Шкіл, так і навчання української мови в дер.ж.авних шко
лах. Громадянство приділяє увагу не самому навчанню, але й

вихованню своїх дітей. Між іншим, підкреслено потребу зре
відувати шкільні підручники в державних школах, у яких ду

же часто трапляється фальшиве насвітлення наших історич
них постатей. У дискусії висловлювались: пані. М. Хандок, п.п.
Т. Романюк, Гр. Мигаль, В. Скоропад, М. Криса, В. Кахнич, Д.

Баковський, о. П. Зміївський, о. Ю. Габрусевич, І. Корда, п. Я.

Москва й інші.

Проводив

зборами

о.

Р.

Ганкевич,

голова

Шкільного Комітету.

Дискусія, здебільша зосереджувалась біля справ реор
ганізації Рідних Шкіл, поєднання їх та збільшення числа учнів.
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Позитивне явище тут, що справа українського шкіль

ництва, як передумова збереження української духовости,
об'єднує навколо себе, як духовенство різних віросповідань
так і ввесь загал громадянства без різниці політчиних чи віро
сповідних приналежностей.

Коли я відвідав школу рік пізніше, школа зробила вже
значний крок у напрямі поєднання

і

координації дій.

Голо

вою Шкільного Комітету був п. Петро Михаплишин, а дирек
тором школи- п. Ярослав Москва.

Школа веде навчання в

приміщеннях державної школи й користується урядовими до

таціями. Над школою патронує відділ КУІ<.

Судбурі

У Судбурі на станцн зустрів мене голова ВІдІдлу КУК
п. М. Коційовський, який, інформуючи про плян наших зборів,
одночасно ділиться зі мною плянами й проєктами праці від

ділу КУК. Саме тепер іде гарячкова пр аня в підготовці до т. зв.
Тижня Української Культури. Тому, що Тиждень відбудеться
в місяці березні, програма імпрез своїм змістом відображати
ме життя, творчість та прямування нашого Пророка Тараса

Шевченка. У цьому прийшов з фінансовою допомогою Депар
тамент державного секретаря. Цією працею ми здобуваємо

собі повагу в уряді та пошану серед нашої підростаючої діт
вори й молоді, яка активно включається в цю працю.
Ми виплигли з-поміж поруділих горбів, що нагадують
чимось поверхню Місяця й зупинились біля державної школи,

в якій відбувається навчання об'єднаних Рідних Шкіл. Заходи
мо й відвідувмо кляси. Починаємо від дитячого садка, в якому
працює

молоденька

вчителька,

п-на

Тетяна Вовк.

Знайоми

мось. Ця красуня десь чи не з Клівленду. А я думав, що вона

з України. Тип кароокої україночки, та й по мові не пізнаєш,
що вона не з України. А тут ка)І<уть, що вона ще й майстер

на обидві руки: учить співати, танцювати та ще й на бандурі
грати. Як це вдалось судбурцям викрасти таку силу з Амери
ки, то й сам не знаю. Не могла вона зупинитись в Торонті?

Нам же потрібна така сила.
Час короткий до закінчення навчання, і не вдалось нам

відвідати всі кляси, пригадую ще такі прізвища вчительок:
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Оля

Катулька,

Галя

Радомська,

п-во

Стасюки,

Б.

Семенюк,

пані Євгенія Барицька. Окрема кляса іншомовних дітей нав
чається методою Чілтона, а інші традиційною методою, але з
деякими прийомами державних шкіл.

Зібрались ми на збори, заходили з задньої сторони, не
пригадую

собі

назви

будинку,

але

обстановка

підказувала

мені, що це, мабуть, Український дім ЛВУ. Зборами проводив

голова відділу КУК п. М. Коційовський.

Приємно мені було

бачити на залі також представників УНО -директор школи
п. Зубаль, п. Курилів і інші. Про працю школи інформує нас

пані Стефура ініціятор започаткування української школи
у системі вечірніх державних шкіл. Доповнює ці інформації
п. Стасюк, колишній голова відділу КУК, який працею своєю

спричинився до об'єднання rпкіл.

Школу цю як і школу в

Ошаві, оплачує "Скул-бард", а працює вона за програмою на

ших Рідних Шкіл. Після доповіді вив' язалась дискусія, була
небезпека, що можуть виринути сперечання (РШ УНО покиrцо
не приєдналась до цього об'єднання), але люди хоч і поруши
ли цю справу, то без зайвих сперечань, культурно. Я був у
тяжкому становищі, бо одна сторона й друга ставили перед
мене, як дорадника, свої питання, а тут тяжко прийняти міри
якоїсь скрайности. Віримо, rцо ця справа визріватиме й сама

знайде своє оформлення. У дискусіях висловлювались: о. Д.
Свириденко, п.п. Стасюк, Курилів, пані Барицька, пані Стефу

ра і інші. Дискусія була більш усього спрямована на те, щоб
шукати дітей не охоплених навчанням української мови.
Віндзор, Онтаріо

20.

ІІІ.

1976

Наближаюся до В індзору. Віндзор повертається до ме
не своїм минулим. Я тут працював учителем, дириrентом, ре
жисером, маю земляків, знайомих і друзів, приємно зустрі
чати колишніх своїх учнів у)І<е дорослими. Більшість з них

-

це передові люди в громадсько-суспільних та урядових колах:
Сеньчуки, Федчуки, Момотюки, Керніцькі і інші. Віндзор ме
жує з Детройтом, але американським впливам не піддається.

Переїжджаєте тунель і бачите велику різницю між США і Ка
надою. Мені згадуються слова голови Шкільного комітету при
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православній громаді Св. Володимира:
ті,

а коли мала народитись

у нас

...

"Ми )Кили в Детрой

дитинка,

переселились

до

Віндзору, бо тут легше виховувати дітей ... "

У В індзорі зв'язатись зі школами допоміг нам голова
відділу КУК п. О. Яворський. Тут три українські Рідні Школи:

при українській католицькій та православній парафіях і при
ОУВФ. Після обстежень директори Іпкіл, учителі та отці на
стоятелі обидвох парафій зібралися на нараду в залі при укра
їнській католицькій церкві. У нап1их нарадах узяв участь та
кож голова Ради українських студій інж. О. Лист, який широ

ко інформував

про

навчання

української

мови на Віндзор

ському університеті та в середніх школах В індзору. У Віндзор
ському університеті в чотирьох клясах навчаються

середній школі навчається
не

навчались

18

62

учні, у

учнів. Характерне, що учні ці

у Рідних Школах.

Деякі

з них попадають і на

університетські студії, хоч знання в них буває слабше.

У Рідних Школах одна й та ж сама проблема: занепад
української мови, байдужість батьків, брак зв'язку з батька
ми, які не посилають дітей до школи навчатись української
мови. О, коли б можна було якось цю проблему обійти, щоб
не згадувати про неї. Знайшлося б про що писати. Гарні в нас
церкви, чудово співають у них хори, прекрасні танцювальні

гуртки, кому не

відомий цей

славний молодечий ансамбль

бандуристів у Віндзорі, при українській православній громаді
Св. Володимира? Це ж вияв діяльности наших рідних шкіл.
Перестануть діти навчатись рідної мови, замовкнуть стіни на
ших храмів, пропаде краса нашого
промовчувати справи,

що

стоїть

життя.

Тому

впоперек нашого

не

будемо

шляху

до

кращого.

За цим круглим столом, що звів нас тут різних віком,

різних поглядами і такими близькими одній і тій самій справі,
скільки впало гарних думок, спостережень і вияву взаємної
вибачливості. Вислови були речевій болючі. Висловлювались:
добр. Надія Метулинська, ін. Олександер Лист, Марта Цікало,
о. В. Дзюрман, Осип Яворський, о. прот. В. Метулинський,
Павло Ланців, сестги слу)Ісебниці: Арсенія і Димитрія. Упали

болючі питання: Чому батьки з дітьми не розмовляють по
українському? Чому молоді вчителі тільки на лекціях розмов-
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ля ють по-українському? Чому школа при громаді упослідже
на? Чому не ціниться праці вчителів? Тяжко працювати серед

зматеріялізованого суспільства, яке цінить тільки гріш.
Жаль, що цих питань не виноситься на ширші громад

ські збори. Люди воліють говорити про все гарне, про все те,

що витворює в людей гарний настрій; шукають обійти те, що
всіх смутить, а воно вилазить мов шило з мішка

-

його нам

не обійти, бо за короткий час воно може нас зашити у цей
мішок, без голки.
На всі питання самі собі стараємось знайти відповідь,
а праці не кидаємо. Ми віримо, що наша громада врешті таки
повернеться лицем до навчання своїх дітей.

Коли ми відвідали школи Віндзору в навчальному році

1977/78

Школа ОУВФ у.>ке була поєднана із школою україн

ської католицької парафії.
Відійшла від праці вчителька Яр. Лозинська, брак якої
боляче відчувається. Дитячий садок веде пані Ганя Гасович, а
найстарший відділ- пані Марія Палащук.

Рідна Школа ім. Т. Шевченка при ЛВУ в Етобіко
Школа ця приміщується в будинку Осередку Культури
-Українського

Дому

при

вул.

Горнер.

Український Дім і

Рідна Школа у цій індустріяльній дільниці
початкували

вже

15

їх

тут

поселенці

років, і, мабуть,

від

нової

самих

11

нові і свіжі. За

-

еміrрації.

Школа

початків

школи працює тут усім відома в Торонті

-

існує

директоркою

дуже працьовита,

жертовна, щира і дуже скромна пані Марія Малащук. Школа
з початкової переросла в середшо школу

ми тут працюють:
Гуляк,

Марія Малащук

Зеновія Бойко,

Христина Яріш,

-

11

кляс. Учителя

(директорка),

Оксана Кланцак,

Марта І. Тарновецька,

Орест Грицай,

Козловський, о. Б. Остапович. У школі навчається

учні ще з доброю українською мовою, слабших є
При школі

є танцювальний

Христина

Левко Б. Стельмах,

ансамбль
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Яків
учнів,

12.

''Черемош",

ан
самбль бандуристів "Тирса", драматичний гурток, гурток ре

цитаторів та гурток книголюбjв. Директорка школи, як добра
господиня, дбає про шкільні приладдя, техн. порядок, розбу
дову бібліотеки. Вона вміє прищепити в дітей любов до І<.ниж-
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ки. Про це свідчить рік-річний закуп книжок у маrазині ОП

ЛДМ. При обстеженні школи впадає в очі велика праця вчи
телів не тільки над навчанням,

а

що більше,

над

релігійно

національним вихованням. Самодіяльна праця учнів при стін
них газетах, виступи на сцені, організування допомоги потре

буючим в інших країнах стимулює в дітей любов до всього,
що рідне.

Учителі тут старші і молодІІІі часто обмінюються
думками й досвідом у праці. Часто відбуваються тут батьків
ські збори, а навіть зустрічі учнів-книголюбів з авторами про
читаних книжок.

У багатьох

відношеннях

школа ця

могла

послужити

своєю працею, як гарний приклад багатьом школам, але пані
Малащук, що була душею цієї пІколи, відійшла на відпочинок

і школа боляче це відчула. Число дітей зменшилось.
Останній раз я відвідав цю школу в навчальному році

Директором школи тепер є п. Богдан Прус- молода,
інтеліrентна людина з університетською освітою, з добрим
знанням української мови. Він має амбіцію зреорганізувати й
піднести цю школу, і в цьому треба піти йому назустріч.

1978/79.

Рідна Школа ім. Василя Сарчука при соборі Св. Володимира
Гамілтон

З директоркою цієї школи Варварою Ло1·ин від самих
початків нашого знайомства в' язала нас зацікавлення рідним

шкільництвом. Десь на початку п'ятдесятих років ми організу
вали першу вчительську конференцію у Східній Канаді. Така

конференція відбулась у Віндзорі. Крім мене, ініціятора конфе
ренції, виступали з доповідями: проф. Д. Кислиця, добродійка

Мінадора Фотій, Варвара Логин, і Калина Сакалюк. Проф. Лео
нид Білецький про цю конференцію тоді писав: ... "Це перша ла
стівка у Східній Канаді". Від того часу проминуло вже більше
як двадцять років.

Я відвідав цю школу з секретаркою РУШ,

молодою вчителькою Іриною Головатою з Торонта, щоб таким

чином наблизити наших молодших учителів до проблем у праці
з дітьми.

У цій школі добірний склад учителів

1

-

учителів старших

з добрими кваліфікаціями, великим досвідом і стажем праці:
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Варвара Логин (директорка), Оля Кульчицька, Дарія Бродгед,

Лена Тиховська, Галя Тимків, а молоді, з тутешніми кваліфіка
ціями, кращі серед нашої молоді: Наталя Кульчицька, Лариса
Юнкевич, Дана Погорецька. Садок веде тут Соня Сірка, Наталя

Сороківська П помічниця. Співу навчає відома диригентка Ори

ся Сушка. Настоятель парафії о. митр. прот. Василь Федак (те

пер єпископ). Головою Батьківського комітету тут є проф. В.
Смирнів. Він зорганізував тут анrломовний відділ, який працює

під його керівництвом.

10.

У школі навчається

65

учнів, кляс

-

Жаль, що не всі ще батьки доцінюють навчання дітей укра

їнської мови й не користають з добре упосаженої школи. Нам

здається, що в цій громаді повинно знайтися більше дітей. Міс

це тут є і для ст[).рших, які колись учились, коли школа обме
жувалась тільки до початкових кляс. Тепер вони могли б офор
мити свою освіту іспитом зрілости.

Учні в цій школі в більшості ще розмовляють україн
ською мовою, школа має вже і своїх випускників

-

матурантів.

При школі існує шкільний хор, учні приймають участь у різних
громадських імпрезах.

Дирекція школи в порозумінні з головою Батьківського

Комітету проф. Смирнівим заплянувала ширшу зустріч учите

лів з батьками на місяць лютий.

Жаль, що за цю ділянку не

nізьметься відділ КУК, бо в Гамілтоні є більше українських
шкіл і координація праці учителів та батьків, усіх шкіл, дуже

побажана. Я хотів відвідати й інші школи в Гамілтоні, але в
ЦеЙ деНЬ НаВЧаННЯ В НИХ не було. rхати ДО КОЖНОЇ ШКОЛИ ЗО
крема, а опісля на кожні окремі збори батьків

-

це забирає

багато часу. (Це саме відноситься до Торанта та більших міст
Канади). Тут існував колись координаційний шкільний комітет,
але від якогось часу він майж.е не діяльний. Нашим обов'язком

буде таки відвідати кожну одну школу, а опісля відбути широкі
сходини вчителів усіх шкіл для обміркування всіх спірних пи
тань, що виринають у процесі праці вчителів. Так багато є різ
них можливостей до покращання стану навчання по наших

школах, треба тільки хотіння і посвяти.
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А як у столичному місті Оттаві?

Томина неділя

ми

-

-

погідний день. Вулиці зароїлись людь

виходять з Богослужень. Святочний настрій. Я зупинився

біля української православної церкви.

Настоятель церкви Ус

піння Пресвятої Богородиці о. прот. Микола Равлюк, отримав
ши повідомлення про мій приїзд до Оттави, запросив мене про
мовляти під час спільного свяченого. Як поєднати нам справу

ruкільництва із "свяченим"? Відомо нам, що тут молода інте
ліr·енція- урядовці, повчати їх не треба.

Знайомлюся з панами Заячківським і Боровським, які
запрошують мене до столу. Настрій мій поправляє о. прот. Ран

люк, який своєю промовою задає тон нашим виступам. Жаль,
що це під час такої врочистости, коли не~·tає дискусії. А так

дуже хотілося б послухати думок молодшого покоління в дис
кусії.

Тому після всього ми залишаємося з учителями, з о. прот.

Ранлюком та добродійкою Равлюк і проводом для обговорення
справ, що стосуються до школи при цій громаді.

Тоді хтось

вдарив мене по плечу, і почулось: "З вами хоче говорити Ар Сі

Ем Пі". Мене це досить збентеж.ило. Відколи я в Канаді зустрі
чі з Ар Сі Ем Пі не мав. Але надзвичайно приємно було, що тим

"Ар Сі Ем Пі" був п. Є. Боровський, що як виявилось, ми зна
йомі з ним і його батьками ще з табору в Ноймаркті. Виявля
сться, що і в нього тут свої діти, він виховує їх у Пласті, поси

лає до Рідної Школи, де він тепер поза своїми службовими

обов'язками є головою ПІкільного Комітету. Ми розговорились,
як давні знайомі. Про все і про всіх згадали. І про ті черги, що

стояли за бруквяною юшкою, і американські налети, і про ту

церкву в бараці, в якій відправлялясь Богослужби православні
на переміну з католицькими (один і той сам хор співав Службу

Бож.у), і ті мистецькі виставки, і про школи та сценічну діяль
ність, і про ті доповіді професорів Подєбрадського Інституту
та організування театру, включно до видавничих справ. Як при

ємно було про це все згадати по тридцятьох роках. Дивимось
один на одного- тішимось і дивуємося, як доля порядкує на
шим життям: розкидає нами і зводить нас.
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Учителями в цій громаді працюють: Віра Василенко, Оль

га Ільченко, Євген Метулинський (веде школу бандуристів).
1\Іи дискутували, сперечались, радились і домовлялися. Обмін

думками в нас був цікавий і корисний.
З паном Боровським їдемо в дальшу дорогу, щоб зустрі
тись ще й з іншими вчителями. Нам вдалось зустріти їх на ми
стецькій виставці маляра Шостака, 1цо ії влаштовував Пласт
прият.

Про Рідну Школу при українській католицькій парафії
інформував нас директор школи інж. Остап Швед.
садком начислює поверх
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Школа з

учнів. Найчисленніший відділ ін

шомовний, в якому учителюють: Марія Богачевська, Корнило

Паскарук, Василь Гупало, диякон Адам Підвербецький, Іванна

Ключковська, Люба П' ясецька.
телюють Оксана

Miryc

і

У відділі україномовному учи

Мотря Коропецька.

Курси Україно

знавства (поєднані) під патронатом КУК, оплачувані урядом;
учителюють: мrр. Юлія Войчишин, В. Ярош, Б. Мигаль і інші.

Крім

дитячого

садка,

який

веде при Рідній Школі Л.

Штендора, є ще й дитячий садок при державній школі, який

ведуть Ксеня П'ясецька і Ліда Степчук.
Є ще в Оттаві школи (об'єднані) танку

хніцька, хор бандуристів

-

-

веде Л. Пру

Євген Метулинський, хор сопілок

--В. П'ясецький.
Шкільна Рада Квебеку шукає співпраці зі школами в От
таві, і директори шкіл з учителями Оттави дуже радо підуть на

цю співпрацю, бо Оттава Монтреалові ближча, ніж Торонто.

Шкільна Рада Квебеку плянує відб\7 ТИ конференпію вчителів, у
якій візьмуть участь і вчителі оттавських шкіл.

13

ПОІЗДКИ ПО СХІДНІЙ КАНАДІ
(Враження і спостереження)

Дорога до нашого організованого життя, що так дош
кульно дала себе відчути під час перrпої нашої поїздки, у дру

гій поїздці вже була гладша і простіпІЗ. Але коли пробита вона
до нашого організованого життя, то залишиться ще терням
поросла до частин нашої спільноти, що відмежувалась від нас
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чужою мовою.

Пробити цю дорогу залишається нашим не

відкличним завданням.

Я відвідав 14 місцевостей, шкіл обстежив 15, нарад з
учителями відбув 12, публічних виступів мав 11. Збори органі
зували відділи КУК, управи шкільних комітетів і люди добро)"
волі. Збори наші були цікаві, вони збурювали хЕилі застояних
вод. Збори, що їх улаштовували поодинокі школи, були чи
сленніші і змістовніші, бо тут живу участь брали батьки, діти
яких навчаються в рідних школах.

Стан нашого шкільництва у Східній Канаді

В деяких школах число дітей значно впало, в інших під
неслось. Від останньої нашої поїздки зорганізовано тут чоти

ри нові школи:

вечірніх шкіл,

дві рідні школи, а дві

на кошт

держави.

n

системі дер)кавних

Відкрито

катедру україн

ської мови при університеті в Гамілтоні, наполегливі старан

ня робляться в Лондоні і Віндзорі. У численних місцевостях
Східньої Канади є відповідний rрунт для відкриття україн
ської мови в початкових і середніх державних школах. Чи ро

биться що-небудь у цих справах? Робилося і робиться, але це
тільки окремі одиниці. Батьків, що можуть мати найбільш
вирішальний вплив на ці справи, нічого не припікає, бо діти
їхні навчаються в рідних школах. Слонзори шкіл-парафії та
організації волjють своїх дітей самі навчати, у своїх домів
ках. З великими проблемами ми зустрічаємося в менших мі
сцевостях, де на дві школи дітей замало, а до одної (парафі
яльної) діти інших віровизнань не підуть. Таких місцевостей
у Східній Канаді може бути п'ять.
Програма, методи і підручники

Наші заходи rцодо централізації і координації шкіл на
загал додатньо вплинули на покраrцання стану шкільництва в

ділянці навчально-виховній. Школи, здебільша, працюють за
нашими уніфікованими програмами, у більшості користуються

підручниками Марії Дейко. Учителі, звичайно, мають свої за
уваги як до програм, так і підручників Марії Дейко.

І буде

дуже корисно, коли вонц свої завваги подаватимуть нам екон-
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кретизовано на письмі, бо тільки таким чином, у процесі пра
ці, зможемо виправляти т.а удосконалювати їх. В деяких шко
лах

практикується

навчання

за

зорова-слуховою

методою

"Чілтона". Недоліки в праці вчителів, здебільша, всі ті, на які
вказує дуже слушно проф. д-р Дмитро Кислиця у своїй допо

віді "Можна краще навчати української мови". Трапляється,
що вчителі вчать дітей про мову, та не навчають самої мови.

Діти заучують граматичні правила напам'ять, а речення так

будують: "Марушя буде сказап-ІіІ вірш"

...

Учителі мусять по

годитися з тим, що на перше місце ставимо розмовну мову, на
друге- читання, на третє- писання і аж на четверте- гра

матику. Граматикою користуємось із першої кляси, але тіль
ки практично. Очевидно, що найтяжче будувати лекцію мето
да:І\1:И розмовної мови.

Не кожен учитель хоче потрудитися.

Учителі зж.иваються з засвоєними перестарілими методами і
не відсвіжують їх.

Є один і прогріх за нами, якого ми не хочемо собі усві
домити, а може й усвідомляємо,

та

не

хочемо з тим погоди

тись. Для наших дітей українська мова стала другою мовою,

а ми навчаємо і-і, як першу. Об цю дійсність розбиваються на
ші пляни, програми, підручники й методи.

За тутешнім висловом: є баzато в нас місця на поправ
лення

справи:

а) старшим учителям корисно буде знайомитися з новими ме
тодами праці;

б) учителі, що

не мають відповідних

кваліфікацій,

повинні

пройти один із літніх курсів, що організуємо їх у різних осе
редках Канади;

в) учителі, що мають педагогічну освіту (тутешню), а бракує
їм доброго знання української мови, повинні використати
літній курс українознавства.

Учитель ніколи не навчить дітей того, чого сам не знає

-

тут жадна метода не поможе.

І при найкращому знанні

мови, якщо учитель не знатиме методи, способу передачі Ді
тям своїх знань, він не матиме успіху. Ці завваги відносяться
як до Східньої Канади, так і Західньої.

Найважливіше наше завдання у Східній Канаді
ти українську мову
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в державні школи.

Разом

з

цим

-

увес
зросте

значення і авторитет нашої мови. Це нам ПОl\Іоже пробитись
до тої частини нашого громадянства, що відмежовується від

нас чужою мовою. Число дітей охоплених навчанням україн

ської мови, в нас подвоїться. Серед своїх співгромадян здобу
демо пошану й довір'я. За справу цю повинні взятись не тіль
ки батьки, але й наша студентська молодь, громадсько-куль
турні, професійні й політичні організації. Справа вимагає ве
ликого спалаху, відданости й посвяти.

ЛИЦЕМ ДО РІДНИХ ШКІЛ
Ст. Кетерінс,

Зупиняюся

на

3-ro

квітня

автобусовій

1976

станції,

року

розглядаюсь

-

не

бачу нікого із знайомих. Підходжу до телефонної скриньки,
підношу слухальце. Прикладаю до вуха гуде.

- Не дзвоніть, я вже тvт! - з-за плечей знайомий го
лос. Оглянувсь я, стоїть за м~ою дебела постать з блиском
фльорідського сонця на обличчі, адвокат Б. Долішний, голова
відділу КУК.

-

Ну, в сам час! Ідемо до авта!

-

Голова приїхав сво

їм ліліпутчиком, щоб зручніше нам було повертатись на за
крутах цих вуличок. Голова інформує мене про плян нашої

місії. Починаємо від української школи при УГПЦ св. Юрія.
Привітно зустрічає нас директор nІколи о. прот. Федір Леге
нюк. За його пляном починаємо відвідvвати кляси. Починаємо

від наймолодших кращу

учнів початкови~ кляс, що й дасть нам

орієнтацію у системі

клясиого

навчання.

Найкраще

враження справляє 5-та кляса, в якjй навчає сам директор о.

Легенюк. Це діти, які прийІпли до пІколи з дому із знанням:
української мови. Інакше справа представляється в нижчих
клясах. В початкових клясах навчають: п-на Олександра Лу
пул та пані Лена Сенюк, яка одночасно навчає в державних

школах.

V

6-ій клясі навчає п. Федір Ткаченко

-

учитель з

добрим знанням мови і свого предмету. У початкових кл ясах
учительки, здебільша, практикують розмовний метод навчання,

а в старших більше традиційний. Зумовлене це рівнем знань
мови в учнів. Керівництво дбайливе, зразкова дисципліна, учні

беруть живу участь у громадсько-культурних імпрезах та в
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шкільній самодіяльності. Старші кляси навчаються на Курсах
Українознавства у вечірніх годинах, поєднанні з учнями стар

ших кляс школи української католицької парафії ім. Кн. Оль
ги і школи УНО під патронатом КУК. Учителів оплачує скул

борд.

Директором

Курсів

Українознавства є п. Д. Казанів

ський. Крім директора, на Курсах Українознавства виклада

ють: Ф. Ткаченко та І. Гарас, релігію навчають отці: прот. Ф.
Легенюк і о. д-р Комар.

Відвідав Рідну ІІІколу СУМ, при Чорноморському Домі,
душею якої є пані Ольга Стеців, учителька зі стажем, досві
дом і добрими кваліфікаціями. Вона тепер веде лекції з почат
ковими клясами- поєднано. А в мене не вигасло ще прекрас

не враження з П лекції (перед трьома роками) на матурально
му курсі. І так хочеться запитати, чи учні ці дорівняють знан

нями випускникам з-перед трьох років та й хотілося б знати
чи наші випускники знаходять rрунт серед нашої спільноти
для застосування своїх знань з українознавства. Бо тільки тоді,

коли вони будуть практично користуватися цими знаннями,

житимуть проблемами нашої спільноти, знання ці будуть по
ширюватися і ростимуть разом з ними. Ми віримо, що бодай
кращі з них

запишуться

культурному

житті.

Вже

активними
сьогодні

в нашому

можемо

громадсько

назвати

велике

число імен наших випускників активними в різних ділянках,
громадсько-культурного,
нашої спільноти:

політичного

й

мистецького

життя

організатори, вчителі, журналісти, актори,

мистці пензля і слова й багато інших фахівців. Без рідної шко
ли і курсів українознавства ми цього не осягнули б.
Після навчання сходимося, вчителі всіх шкіл, із своїм
проводом і представниками організацій на спільні наради. На

ради

відбувалися

в приміщенні

школи при УГПЦ св. Юрія.

Сідаємо в учнівські лавки, так дуже хотілося б тут відчути й
зрозуміти наших дітей- їхні думки. Після з'ясування дійсно

го стану нашого rпкільництва, його проблем і питань в поліп
шенні цього стану,

переключаєм ось

навчання і виховання

на

методичну

в наших школах. Я

сторінку

вибираю зі

своєї
торби матеріяли зорова-слухової методи, яку вожу зі собою,
щоб демонструвати П перед нашими вчителями. Це допоміж
ний матеріял у навчанні української мови; прозірки, пісні й
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леrенди записані на магнетофоні, опрацьовані для кожної кля

си окремо, учителькою Юлією Симчич. Речі підібрані відпо
відно до віку і учнівських зацікавлень - усе, що мо.їке пасоб
ляти розвиткові мови. У дискусіях висловлено думки про по

требу охопити навчанням дітей, які з різних причин не можуть
ще користати з навчання української мови.

Приділити особливої уваги навчанню релігії, якої в дер
жавних школах діти не навчаються.

такту

з батьками

через

Шукати тіснішого кон

улаштовування

ширших і частіших
зборів. Чи не доведеться купити автобус, щоб їхати від хати

до хати й збирати дітей у школу. Розслідити причини змен
шення напливу дітей до українських шкіл...

Ці питання ви

словлювали: священики- о. д-р Комар, о. прот. Ф. Легенюк,

учителі: Ольга Стеців, Ф. Ткаченко, Д. Казанівський, Леоніда

Кушнір; представники проводу: адв. Б. Долішний, С. Корнець
кий, Яр. Зулінов, В. Авраменко і інші. Ми розходимось, а на

залі збираються молоді бандуристи. Двадцятеро бандуристів,
з

гуртком

співаків,

під

керівництвом

Остапа Казанівського.

Хіба тут обходиться без рідної мови? Хіба озветься до нас
Шевченкова бандура без знання

Шевченківської

прекрасний ансамбль бандуристів

-

мови?

Цей

відповідь нам на питан

ня "чи не даремна наша праця?" Ансамбль бандуристів, що
започаткувала його організація ОДУМ з надхнення і допомоги

нашої славної Капелі Бандуристів ім. Т. Шевченка, під керів
ництвом Григорія Китаетого

-

це відродження на емі rрації

кобзарської думи, є одним із виховних чинників нашої молоді.
Школи ці я віднідую кожного року.

З кожним роком

міняються вчителі (особливо молодші), але є і здорова основа,
-старші, заслужені вчителі: пані Ольга Стеців, пані Леонида

Кушнір, п. С. Корнецький, а з молодших: п-на Христя Кушнір
та п-на Богданна Долішна, яка успішно працює з дитячим сад
ком.

У зв'язку з переселенням о. прот. Федора Легенюка на
нову парафію, керівництво школи при українській православ

ній парафії ім. св. Юрія перебрав о. прот. Василь Критюк.
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Ватерлю

--

~ченер

(10. lV. 1976)
Тяжка моя дорога, але це найкоротша і найлегша доро

га до людей-- маленьких людей, що колись будуть великими
і гарними. Я бачу цих людей у кожному вікні, зустрічаю їх
на роздоріжжях

--

дорослими, мстивими і гарними, красиви

ми, добротливими, дружніми

--

великими і малими. Від них

залежить погода нашої душі. Нема більшого щастя, як працю
вати вчителем для поліпшення людства.

Кіченер і Ватерлю

-- два

окремі міста. Географічно вони

зійшлись, а адміністративно поєднатись не хочуть. В кожного

свій початок, історія-- кожне дорожить своєю назвою, і цією
назвою одне одному не поступається.

Я відвідував школу при українській православній цер
кві Св. Софії у Ватерлю і ІІІукав поєднатись телефоном із шко

лою при українській католицькій церкві у Кіченері. Чи знай
демо ми глибше поєднання цих двох шкіл, тяжко сказати.

Люди пам'ятають тут одну поєднану школу, кажуть, що гар
но вона розвивалась, але одне нелюдське потягнення роз' єдна
ло школи, розбило дітей, розвіяло їх ... Люди пам'ятають це, не
знати, як довго треба буде чекати, щоб ці болячки вигоїлись.
Я познайомився

тут

кілька років тому.
пані Винницька

з гарною

родиною:

п-вом Винницькими

Вони обидвоє працюють в університеті, а

з дочкою

Оксаною

працює

також у Рідній

Школі при українській католицькій громаді. Тут працює та

кож молоденька вчителька (колишня моя учениця) Мирася
Полюх. В цьому році я познайомився ще з одною гарною ро

диною: п-вом Яковенками, які переселилися СЮДИ з rрімзбі.
Пан Василь Яковенко

лі Св. Софії

-

-- голова Шкільного Комітету при шко
запросив нас з директором школи, отцем насто

ятелем прот. Олександром Костюком, на обід. Тут при обіді й
зустрілись ми з тою Наталочкою, що в школі так гарно чита

ла. Тепер ми вже бачимо, чиїх батьків вона донечка. От, ко
ли б багато нам таких батьків і таких діточок!
Годилося б щось сказати і про школу Св. Софії, в якій
Наталка навчається.

Школа не велика, діток не багато, але

директор школи о .прот. Ол. Костюк уміло з ними працює, і
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вони гарні. Діти погруповані за окремимн столами, директор

ходить від одних до других, керує павчанням

-

учні вчаться

самостійно працювати. Діти різні знаннями й віком, а коли зі
брались заспівати пісню

разом,

милозвучно

голоси. І тут оця Женя Кульчицька

-

прозвучали

їй п'ять років

-

їхні

чудово

читає з читанки 2-ої, що призначена для третьої кляси. Мені
аж жаль стало дитинки воно бідне не має тут ровесників
ані рівних собі в навчанні. Женя мило щебече по-українсько
му. Але, але: їі бабуся

-

вчителька, мама любить писати вір

шики, як і о. Костюк, а батько їі- це колишній курсант на
літніх

Курсах

Українознавства,

на

оселі

Київ- це я якось

розсотав, бо цікаво мені, в кого це діти гарними родяться.
У п-ва Винницьких

У школі при Українському Осередкові навчання не бу
ло. Я відвідав родину Винницьких, щоб поінформуватись ПР?
цю школу. При13із мене сюди о. прот. Ол. Костюк. Нам хоті
лося зустрітись також з о. Ярославом Чижем, парохом укра

їнської католицької церкви, але отець зайнятий був у спові
дальниці й, розуміється, жодних спавідей телефоном не прий
має. Але я таки використав вільний час від сповіді і поразмов
ляв з отцем Чижем хоч і телефоном, але по душі. На основі
наших розмов з п-вом Винницькими та з отцем Чи)кем вияв

ляється, що на цілу околицю: Кіченер, Ватерлю, Гвелф, Кін

брідж і Престон-усього цих дві школи, в яких не навчається
більше, як 50 діток. Деякі батьки щосуботи везуть своїх дітей
до школи до Торонта, але скільки таких? А що іншим робити?

У цій околиці могла б прекрасно розвиватися одна велика
українська школа або і дві окремі- православна й католиць

ка. Питання тільки, як стягнути дітей? Отець Чиж мені каже,
що те, чого ми не можемо зробити, зробили наші сусіди греки:

вони об'єднали школи й спровадили вчителя з Греції ...
Обговорюючи всі ці питання, ми прийшли до одного
висновку: шукати можливостей стягнути дітей до шкіл, позби
рати їх з усіх закутків, не дати згубитись ані одній нашій живій
душечці. Чи зуміємо, покаже майбутнє.

Української мови навчаються також студенти на універ
ситеті Ватерлю, на славістичному відділі, яким завідує наш
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проф. Володимир Шелест. Тут навчається понад

60

студентів.

Відсотково, в порівнянні з іншими університетами, це добре.
Панство Винницькі відпускають мені телефон, і я дзво
ню на всі чотири сторони світу цієї околиці, щоб глибше про
аналізувати можливості приєднання до шкіл розгублених ді
тей. Відзиви прихильні, тож я покидаю цю околицю з іскор
кою надії в душі.

У дорозі я роздумую над причинами функціональних
зв'язків: п-во Винницькі возили свою доню Оксану на Курси
Українознавства

до

пані

д-р Копач

у Торонто,

п-на Оксана

зростала у Пласті, як і батьки, тепер вона плянує провести

літо в Західній Канаді

- вона хоче посвятитися в праці для
нашої молоді. Коли я об'їжджав Західню Канаду (п'ять років
тому), там дуже похвально висловлювались батьки і духовен
ство про корисну працю молоді з Торанта під час літніх фе
рій. Такими ручаями пливе наша праця в простори далеких
днів, розливаючись, відволожуючи rрунт для свіжих посівів.
Я їду від міста до міста, передо мною відкриваються все нові

й нові обрії, жебраю у них усе, rцо найкраще, і везу кудись
далеко-далеко, де цього люди не мають, rцоб поєднати їх усіх

одними думками й одною великою вірою в наше майбутнє.
~коли поєднались

В навчальному році

1977/78

о. прот. Ол. Костюк повідо

мив мене, що школи Кічевер і Ватерлю за обопільною згодою

батьків об'єднались і працюють під керівництвом пані Іроїди
Винницької. Я з повним довір'ям ставлюся до цієї людини, в
надії, що вона справиться із своїм завданням якнайкраще, і

нічого вже не трапиться такого, що роз'єднало б оці дві шко
ли.

Монтреал

Над Монтреалом світанок

-

ніжний, незайманий. Десь дале

ко народжується день. Назустріч цій урочистості біжить наш

автобус. Врочистістю світанку проймаються вершки, дерева й
мости

-

будяться люди. Оживляються гутірки, пісні. За мої

ми плечима- двоє молодят. Вони прокинулися зі сну й почи:-

136

нають пісню. Це назустріч Монтреалові. До цієї пісні приєдну

ються й інші -французи. Десь із задніх рядів перегукується

й наша українська пісня. Чергуються пісні французькі з укра
їнськими, немов на змаганнях. У кож.ного народу своя пісня,
своя краса. Кожному народові наймиліше все, що своє. При
слухаєшся до цих пісень, і радіє душа.

Вона наповнюється

любов'ю до Бога, природи і людей. Даремні тут мрії звирод

нілих душ про злиття націй.

Бож тоді наступив би кінець

світові.
Перехрестя мостів нагадують дитячі хороводи, що по

бравшись кільцем за руки, оточують церкву, наспівуючи гагіл
ку: "Не пустимо, не пустимо мости поламати". Наш авто
бус то пнеться мостом на вершки, то поринає в тунелі, нага
дуючи нам піднесення й упадки людства
крутах життя.

на

незбагнених за

Видовжуються вулиці в безконечних потоках

світел, чергуються будівлі і стилі. Височать хрести
страждань і спасіння

-

-

-

символ

нагадують нам Україну.

"Гей, а як тут наша Україна? 1демо до неї!"

Влаштувавшись на мешканні, переглядаю записки, 1цоб
потрапити на дорогу до своїх. Натрапляю на листа пані Гали

ни Сенишин, директорки школи собору Св. Софії. Вона інфор
мує мене, що Шкільну Раду тут очолює д-р Юрій Левицький.

Дзвоню.

-

Я зараз буду біля Вас, тільки скажіть, як Вас пізна

ти, бо бачив Вас усього один раз? - питає д-р Левицький.
- Мене не тяжко пізнати. Коли побачите людину без
шапки з торбою в руках, випхану на крайчик хідника, то це і

буду я ... -

посміхаємось.

Не минуло й 15 хвилин, як д-р Левицький зупиняється
своїм автом передо мною. В авті діти: він везе їх до школи

ім. Митрополита А. Шептицького, де й він працює викладачем
на Курсах У країнознавства.
Від цієї школи я й починаю своє обстеження.
Школа ім. Шептицького приміщується в будинку дер
жавної школи й займає всі його клясні кімнати. Директором
школи є о. капелян Василь Бринявський, дуже ввічлива і всіма
шанована тут людина.

Ми

проходжуємося

з

директором

із

кляси в кл ясу, починаючи від найни)І<чої. Система навчання
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Останній раз школу цю я

обстежив

2

червня

1979

р.

Директором школи У'Ке третій рік працює тут пан М. Лека.
Він праює з учнями стар1пих кляс, у нижчих клясах працює

учителька пані М. Сірота. Обидвоє вони кваліфіковані вчителі
з багатим учительським стажем. Вони працюють вміло, щиро
і віддано.

В ДОРОГУ НА ЗАХІД

Я вибираюся в дорогу на Захід. На душі в мене якийсь
неспокій: ходжу вулицями Торонта, а думками у Ванкувері.
Люди радять відкласти подорож на осінь. Перегукнувшися з

екзекутивним директором Централі КУК д-ром Кальбою, вирі
шуємо не відкладати подорожі. 1ду, не дивлячись на те, що
люди не готові мене зустріти. В людей свої пляни: готуються

до річного фестивалю. А хіба ж це не в'яжеться з моєю пра
цею? Я не звик їхати на готове. Хочу брати участь у підготов
ці, хочу бачити, як проходить ця підготовка.
Складаю в торбу програми,

доповіді,

зразки

окремих

метод- усе це вже поблідло й видається мені черствим; єди
на надія, що воно в дорозі оживе. відсвіжиться моїми думка
ми. Ніде, як у гуркоті коліс і в поп1умі літака, народжуються
думки: свіжі, сміливі і прудкі, що й на папір не встигнеш їх
схопити.

День

4

травня

1976

вдався сірий, похмурий, важкий, мов

каламутна вода... Аж виніс мене літак понад хмари під саме

небо: прояснилась душа, і ввесь тягар з душі злетів на землю.
На цій височині я, обмірковуючи наше життя, думаю про те,
що в добу перещеплення серця говорити про почування, про
душу- досить уже не модно. Ми, покоління сантименту, пе
редчасно постаріли. Час нас випередив, і ми стали немодни
ми, відсталими.

Писала покійна письменниця Людмила Коваленко: "На
став час, що приходиться нам, письменникам, вибачатись пе

ред критиками за свою любов до батьківщини ... "

Тому так

приємно піднестись із землі за хмари в пошуках нової лляне

ти. Я пливу за сонцем сніжними хмарами хвиль, мені вчува
ється шкільний дзвінок і веселий гамір дітвори. У цьому прос-
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торі мої думки переконують мене, що коли погасне в нас ду
ша, то світ від цього ще не завалиться. Він існуватиме у сво

єму первісному виді:

буде вода, існуватиме тваринний світ,

тільки для людини з чутливою душею буде кінець світу.
Я вже у Ванкувері: у третьому найбільшому місті в Ка
наді. Це я вже третій раз тут. Літак зі свистом приземлився,

під коліщатками загуркотіла земля, і озирнулись вершки гір.
На вершках гір сніг, а тут за огорожами розквітли квіти. Зда
ється, одне від одного недалеко, а такий разючий контраст.

Я нікому не телефоную. Не хочу турбувати людей. Шу
каю собі помешкання поблизу автобусавої станції, щоб зруч
ніше було виїздити в терен.
В надвечір'я подзвонив до пані Тереси Герчак, голови
Шкільної Ради на Брітанську Колюмбію. Вона поінформувала
мене про опрацьований Шкільною Радою плян моїх зайнять.

Мені стало невимовно радісно

на душі,

що

люди

пацікави

лись моїм приїздом, розплянували час моїх зайнять та заопі
кувалися мною.

В дороrу до праці

В суботу вранці йду до п-ва Татарнюків, які мають за
везти мене до школи на Річмонді. Іду й зупиняюся, бо часу в
мене доволі, а мені хочеться налюбуватися красою зеленого
ранку, мерехтливим сонцем та щебетом пташок. Перед десяти

роками тут ще був ліс, про це свідчать деякі залишені дерева,

-

це нова дільниця.

Уже знайшов число

хати п-ва Татарнюків:

аж не хо

четься вірити, що в цьому палаці живуть наші люди. Пан Ми

хайло і пані Ярослава відомі із своєї громадсько-культурної
діяльности. Вони обидвоє належать до Комітету Українського
Фестивалю, який тут відбувається кожного року. Я застав їх
при підготовчій праці. Пані Ярослава

цікавиться

народним

мистецтвом: ії експонати пишаються на всіх українських ви
ставках.

Ідучи до Річмонду по дорозі ми переговорили багато
різних питань нашого громадського )Киття., особливо про мо
лодь. Як знайти спільну мову, щоб передати їм усі наші над

бання і зобов'язання, п~о стосуються цих надбань.
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й виховання цієї школи включає дитячий садочок, передшкіл

ля, букварну клясу, й щойно після цього діти поступають у
першу клясу. Кінчаючи сім кл яс початкової школи, переходять

на Курси Українознавства. Є тут і кляса для дорослих- пере

важно батьків мішаних подруж.

Кляси заповнені, учні вирівняні як віком, так і здібно
стями. Учнів близько

200.

Учителями працюють: Ірина Павлів,

Олена Маців, Ірина Боднар, Соня Моцук, Лідія Лугова, Люба
Дідух, Марія Брикович, Софія Ватеманюк, Надія Гуцал, Яро
слава Бринявська, Мирослава Буп1ар і сестра Плакида.
Ця школа існує уже

26

випустила багато свідомих
уже стали батьками
дітей мова ще добра

й

літ. За час свого існування вона

громадян, а багато з них тепер

посилають

своїх

дітей

до

школи.

В

дуже незначний відстоток дітей, що

-

слабше розмовляють українською мовою. Вчителі старшІ и
молодші, з доброю підготовкою і освітою. Школа має свого
постійного адміністратора.
Курси Українознавства під окремим керівництвом. Дов

голітнім директором

був проф.

Роман

Брикович,

але

тепер

він захворів, і його заступає д-р Юрій Левицький. Серед учите

лів Курсів Українознавства, які працювали тут або ще й досі
працюють, відомі серед громадсько-культурної праці такі іме

на, як Павлів, Левицький, Маєр, Мончак, Сербин та інші.
Належить

три

мови:

відзначити,

українську,

трьох мов їм не мішає

що

діти в Монтреалі

англійську
і

і

французьку.

не перешкоджує

бути

вивчають

Вивчання

першунами.

Після закінчення школи вони можуть вільно розмовляти цими
мовами.

Учителі вільно висловлюються про підручники, з яких

користають. Деякі з них обіцяють написати про підручники.
(Часто дописує учителька Лугова). Уважаю, що це було б ду
же корисно. Бо ніхто так як учитель, не може сказати, який

підручник його дітям найбільше підходить, попрацювавши з

ним один рік. Особливо авторам були б дуже корисні завваги
вчителів, щоб можна було вчислити ці завваги при перевидан
ні підручників.

138

Школа при Соборі Св. Софії
Директор школи о. Василь Еринявський везе мене сво

їмавтом до православної школи при соборі Св. Софії. Тут між
духовенством і мирянами обидвох церков є добрі взаємовід
носини

-

повна толеранція і пошана.

Українська Школа при соборі Св. Софії за час свого іс
нування виробила собі добру репутацію й має вже гарну тра
дицію. До розвитку цієї школи багато спричинилось духовен
ство, зокрема о. протопресв. Володимир Слюзар, довголітній

настоятель собору,

священик

о. Ігор Куташ,

сотник

Богдан

Панчук і інші.
Школа приміщена при державній школі й користується

всіма П вигодами. Директор школи пані Галина Сенишин, за

ступниця голови Шкільної Ради на Квебек (вона тепер очолює
Союз У країнок Канади), ставиться до своїх завдань з почуттям
великого обов'язку.
У школі навчають старші вчителі з великим досвідом та
молодші з тутешньою освітою: о. дияк. В. Рудич, панна О. Ма
лишко, пані А. Малишко, пані М. Стрілецька, пані Л. Кочерга,

Василь Мельник, Люда Павлів, пані Галина Сенишин.
З директоркою школи Галиною Сенишин віднідуємо
кляси. Починаємо від передшкілля й ступнева переходимо з
кляси в клясу. Учні гарно читають і пишуть, на жаль, великий

відсоток слів у підручниках їм незрозумілий, що й утруднює
працю вчителя.

Ми боліємо душею, що наші учні

-

за вийнятком оди

ниць- не звикли вивчати віршів напам'ять. Заучування пое

зій збуджує в учнів почування - любов до краси й природи,
пасобляє засвоєнню свіжих слів для збагачення учнівського
лексикону.

Зупиняюся на лекцн в о. Ігоря Куташа. Це була лекція
на великдоню тему для старших кляс Курсів Українознавства.

Я виніс найкраще враження з цієї лекції:

гарна українська

мова, прекрасне знання української символіки, вмілий підхід

до зображення теми

-

приковував увагу учнів.

Мені жаль, 1цо цього дня не вдалось більше відвідати
шкіл. В пляні були школи: СУМ-у, школа в Лєшін, школа
Св. Покрови й інші.
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То)К при наступній поїздці треба буде передусім відві
дати школи, які цього року не вдалось.
Спільні наради

Після обстеження шкіл зібрались учителі на спільні на

ради. Зустріч ця відбулася в Домі молоді. Так недавно ще дім

цей був тільки мрією, а сьогодні мрія стала дійсністю. У
Домі молоді ми, вчителі, відбуваємо свої наради.
Учителям
тим приємно тут нараджуватись, що їх учні в майбутньому бу
дуть душею цього дому, цей дім буде для них спільною хатою.

І справді, найвищий час, щоб і наша молодь мала вже свій
власний дім.

Мені докір

-

"ми вас ждали в нашій школі, а ви не

прийшли" -з такими словами вітаються зі мною вчителі. Та

хіба за не цілого пів дня обійдеш усі школи? Тут дев'ять шкіл.
Скільки треба не годин, а днів, щоб кожну школу обстежити,
а я приїжджаю на один день, а навчання ж триває тільки до
полудня.

Нас п'ятнадцятеро
за круглий стіл.

-

представники різних шкіл, сідаємо

Нарадами проводить голова Шкільної Ради

д-р Юрій Левицький, секретарює учителька Марія Давидович.

У своєму вступному слові д-р Юрій Левицький інформує про
діяльність Шкільної Ради на Квебек. Я приєднуюся своєю
звітною доповіддю про працю вчителів і їхні проблеми в Он
таріо та шкіл Вінніпеrу, які я вже відвідав. Проблеми, здебіль
шого, одні й ті самі. Ми робимо підсумки, аналізуємо питання
і rрунтовно їх обговорюємо. Ділимось своїмим спостережен
нями й досвідом. У дискусіях висловлювались: о. В. Бриняв
ський, Г. Ощипко, Б. Кошарич, Марія Давидович, Текля Мо

роз, Ярослава Хохлач, Галина Сенишин і інші.
На цих нарадах ми, між іншим, торкнулись ще раз пи

тання потреб учительського видання, яке б віддзеркалило пра
цю вчителів в минулому і сучасному

-

разом із фотографія

ми та деякими статистичними даними про наше шкільництво

-це було б корисне видання. Справу цю на попередніх наших
зборах порушила була пані М. Давидович. Отож повертаюся
з Монтреалу із свіжим завданням.

В поворотній дорозі зупиняюся в Оттаві.
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Школа при парафіі св. Димитрія в Лонr Бренч
Школу цю декілька років обстежував я як голова Сх.
РVШ, а цього року відвідав ії як шкільний дорадник при КУК.
Різниці у моїх поглядах немає, я П побачив тими ж самими
очима, з тими самими мислями і відчуваннями. V школі дітей
небагато (біля 20). При такій кількості учнів школа, здавало

ся б, довго не проіснує, а ця школа тримається. Чим це пояс

нити? Діти тут із слабшим знанням або й зовсім без знання
- це вже діти, здебільrпа, батьків третього
покоління або мішаних подруж. Таким дітям тяжко влашту
ватись у будь-якій школі, а громада мусить своїх дітей догля
нути, бо це їі святий обов'язок, навіть і тоді, коли треба до
української мови

школи доплачувати.

Це явище

по

Канаді

масове.

Наш за

клик створити одну школу в Торонті для дітей іншомовних,

покищо, не прийнявся, дарма rцо дітей цих з року-на-рік буде

щораз більше.
На останній конференції вчителів у Торонті
цій справі приділено особливу увагу.

V

школі св. Димитрія діти навчаються у двох відділах,

чотирьох клясах.

Із старшим відділом займається директор

школи, настоятель парафії о. митр. прот. Михайло Боднарчук,
який навчає також української мови в державній школі на

вечірніх курсах для дорослих, а з молодшими дітьми п-на
Петруся Ковальчук, яка закінчила Курси Українознавства ім.
І. Котляревського при катедрі св. Володимира. Навчання в
школі проводиться за програмою КВОР. Учні чудово зарепре
зентували свою школу виступом у програмі закінчення нав

чального року на оселі "Київ". Наша пісня, наш танок бере
жуть дітей навіть тих, які мови не знають.
Тут хотілося б нам зупинитись над проблемою нашого

доробку

-

молодих сил, кандидатів на вчителів, що виявля

ють охоту помагати нам у навчанні по наших школах. Це під
силення зустрінете сливе в кожній школі. Це дуже додатнє

явище. Але цій молоді треба помогти.

Без цього вони пому

чаться і кинуть школу.

Молоденьким

кандидатам на вчителів

бракує

знання

норм української мови. Цього не дають їм ані наші семінари,

ані навіть курси для вчителів. Від кандидатів на вчителів перш
за все вимагається доброго знання української мови.
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Рідна Школа в Річмонді

Тут нас зустрічає директорка школи пані Тереса Гер
чак. Це молоденька мати з двойкома своїми діточками-учнями.

Клясна кімната вражає своєю простотою- дитячою обстанов
кою. Коли зустрінете молоду людину при громадській праці,
то зразу й насувається питання: Хто вона? Яких батьків? У
якій школі навчалась. Що їі в' Я)J<е на цій роботі?
Я щойно тепер довідуюсь, rцо пані Тереса

-

це дочка

ред. пані Баран у Саскатуні, яка теж цікавилась і українським

шкільництвом. А пан Герчак, це мабуть уже член третього по
коління в Канаді. У своїй хаті вони плекають українську мо

ву: їхні діти розмовляють по-українському, і, мабуть, ці діти
заставили паню Тересу організувати тут школу, лишити пра

цю в державній школі, а більше присвятити уваги своїм дітям.
Це зовсім по-материнському: діло гідне наслідування. Я дуже
радий,

що тут Шкільна Рада

в руках

молодих.

Так

тяжко

цього домогтися в інших осередках Канади. Це нам розв'язує
питання,

як заохотити

молодше

покоління

до

громадської

праці.

Справа дітей- найближча серцю матерів. Тому провід

у цьому належить їм. Нам багато дечого може не подобатися
в їхньому підході до справи, але ми мусимо їм поступитись.

Нам тільки треба їм помагати, коли звернуться до нас за по
міччю. Тому найперше наше завдання

-

організувати виш

кільні курси для молодшого проводу.

Був на лекції у пані Герчак. Лекція проходила дуже ці
каво. Учителька вміло користується різними предметами уна

очнення, добре активізує учнів. Вони ж ставляться до вчитель
ки з любов'ю і великим довір'ям.
Приходили матері дітей полагоджувати справу квитків
на фестиваль, знайомилися зі мною, розмовляли. rм цікаво,
як у нас на Сході. Одна молоденька, чорнява сіла розмовля

ти зо мною. У неї чудова українська мова. Жаль, що не пам' я
таю прізвища. Виходить, вона з Монтреалу. Виростала в се
редовищі ОДУМ-у. Тут студіювала в університеті й одружи
лась. Приємно згадує свою юність, яка колись проходила се

ред бурхливого українського життя в Монтреалі.

144

У школі Успіння Пресв. Богородиці

вчителями працю

ють: Маруся Донченко, Леся Слободжан, пані Ф. Хомніцька,
о. А. Павлюк (релігія) і директорка пані Тереса Герчак. Прац~
в школі дуже утруднена: тут тільки одна третина дітей роз

мовляє по-українському.

Але люди вірять у свою справу і

праці не кидають.

До історіі Рідної Школи у Річмонді Б. Колумбія
За інформаціями пані Яр. Солтис

Рідна Школа започаткована 16 листопада 1936 р. в домі
п-ва Лаки з участю 12 дітей, учителював п. В. Ільчук. В січні

1939

р. збудовано Просвіту ім. І. Франка.

З того часу Рідна

Школа стала осередком рідного шкільництва по СЬf)ГОднішній
день. В різних роках діяльності розвиткові школи сприяли та

кі священики і вчителі:

1945
- п.

1938 -учитель В. Ільчук, о. Шевчук,
р.- п-на О. Мисак, 1948 р.- учитель О. Климко, 1948 р.
Ярош, пан і пані С. Солтис. З 1951 р. працюють: о. Марти

ник, п. Стасюк, (число дітей зросло до

35).

З відходом о. Мар

тиника, приходить на парафію о. М. Білик, учительками пра

цюють пані Солтис і пані Сеньків. По смерті п. Яроша керів
ництво школи перебирає його дочка Яр. Солтис, допомагає

їй пані М. Татарнюк. Від року

1963-1970

праця сповільнилась у Рідній Школі. Від

диться в домі п-ва Солтисів. Від

1973

змаліло число дітей,
наука прово

1970-73

р. учителюють: пані: Гір

чак, М. Гальчук, Л. Слобожан, Ан. Брендак (учнів
Кожного

року

учителі

з

священиками

40).

й

допомогою

батьків, з меншим чи більшим успіхом, крім навчання в школі
влаштовують різні шкільні дитячі імпрези: сценки, хорові та
танцювальні виступи, з нагоди різних святкувань.

У дорозі

По мене приїхала

вчителька

Марія Куцин,

і ми їдемо

до школи УКЦ св. Покрови.

Учителька МаріяКуцин у дорозі до школи св. Покрови
оповідає мені про свої турботи, про працю з дітьми в школі,
про різні вечірні курси, а :'\іені згадалася ще одна філософія

в людей, яких я відвідав і намагався перекопати їх, щоб післа-
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ли дітей до школи. Вони тримались уже за клямку автомобі
ля, і коли я став їх переконувати

-

-

пос.міхнулись:

Ви, дорогий наш пане, так говорите, немов би то ми

мали жити
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років. Життя таке коротке, а світ такий ціка

вий, що не варто тепер клопотати собі голову з дітьми. От сі
даємо в авто, а не знаємо, чи повернемося? Ми не знаємо, що

завтра буде, то що тут думати про далеке майбутнє. Поки
наші діти виростуть, світ буде В)Ке зовсім інший ... "
Очевидно, що зайво цим людям говорити про речі вічні,
незмінні

-

ці люди живуть сьогоденням.

Ми вже біля школи УКЦ св. ПоІ<рови. Назустріч нам
вибігли діти. Привітно вітаються, але по-англійському. Зелені
верrпки зідхнули, і навколо повіяло холодом.
У школі Св. Покрови

Заходимо. Перерва. Знайомимося з парохом о. В. Соро
кою, вчительками та заступником голови відділу КУК п. Дани

ловим, який, як казала пані Герчак, мав би .мені помогти в ко
мунікаціях.

Учительки

запрошують

на

лекції.

Учителюють:

Марія Куцин, Євгенія Бродій, Ірина Галька, Юлія Стасюк (ди
ректорка), Соня ТоІ<ар, а о. В. Сорока навчає релігії і веде
навчання у старших клясах.

Мене інформує о. Сорока, що тут теж існують поєднані
Курси Українознавства, де навчається молодь і старші. Нав
чають учителі і священики обидвох віровизнань.

Наплив до

цих курсів повинен іти з усіх Рідних Шкіл Ванкуверу.

Рідна Школа бере участь у різних імпрезах, спільних
виступах об'єднаних ІІІкіл:

між духовенством і вчителями іс

нує повна взаємопошана.

Заходжу на лекції. Починаю від дитячого садка, що йо
го веде пані А. Бойко. А відтак переходжу з кляси у клясу.
Лекції пройнялись настроєм підготовки до фестивалю:

діти

переспівують пісні, з якими завтра їм треба виступати. Учи

телькам доводиться

звертатись до дітей по-англійському, бо

не всі достатньо розуміють українську мову. У 4-ій кл ясі вчи
телька М. Куцин знайомить мене з ученицею, що розмовляє

по-українському. У нас зав' язується розмова. Це одна така на
цілу клясу. Домовляємося з дітьми зустрітися на фестивалі.
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В гостині у п-ва Данилових

Приємно згадую гостину в п-ва Данилових. 1хня хата в
пахучих заростях нагадує мені казку із днів дитинства. При

ємно було довідатися, що пані Данилів

-

це рідна сестра ві

домого д-ра Богдана Стебельського. Тут щось близьке, знайо

ме просмикає в усмішці, в тоні розмов та сама безкомпромі
совість у поглядах на справи наших напрямних. Пан і пані
Данилові обоє вчителі, і в нас є про Ідо говорити. Згадували
минуле, переключились на сучасне. Я відразу відчув тут свою

атмосферу й почувався, немов дома. Гостинна хата п-ва Дани
лових відома мабуть усім нашим сковородівського типу ман
дрівникам, які шукають відпочити душею хоча б і в скромно
му, зате в рідному середовищі. Сини покінчили студії і розій
шлись, залишилась

кімната

з прочитаними

книжками і по

рожніми ліжками. Тут поблизу є чарівний "японський парк".
Одного дня ми з п. Даниловим приємно провели тут час на
різних розмовах, дискусіях і питаннях. Парк по вінця налився
сонцем та запашним квіттям. Перешіптуються потічки, а ми
проходжуємося цвітом встеленими стежками.

Говоримо про

далеке і близьке, про все святе й богопротивне. З віддалі часу
і простору цікаво обмінятись думками.
Український фестиваль у Ванкувері

У неділю

16 травня 1976 р. у Квін Елізабет Театрі від

бувся У країнський Фестиваль з великою участю українського
громадянства з-поза Ванкуверу. У просторих приміщеннях бу
ли розташовані виставки: малярська виставка мистця Шоста
ка, виставка книжки та виставка українського народного ми

стецтва. Концерт був присвячений українській матері, а мат
том його було:

Любіть рідну матір, як сонця проміння,

Як любимо ранок травневоzо дня,
Бо мати- це квітка, це наше сумління,
Це щирість, це правда, це трель солов'я!
(Юрій Ракога)

Вступне слово по-англійському й по-українському читали:

Варвара Камінська й Олег Літвінов. Участь брали об'єднані хо-
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ри (чоловічий і міrпаний) українських католицьких і православ

них церков (диригенти: Марія Вакалюк, Анна Залубияк і В. Смі
rель), відомий ансамбль .,Волоrпки" (сопрани: Марта rузик, Со
ня Козій, Ліда Сиротинська, п-і Гофман, Соня Токар; альти: Ле
ся Касприк, Маруся Керніцька та дириrентка Квітка Ганушев

ська-Козак), хор Рідної Іllколи (дитячі пісні й танець під керів
ництвом Лідії

r узик),

бандуристи (Петро Китастий і Павло Пи-

саренко), солістка Анна Чорнодольська, танцювальний ансамбль
ttЧеремшина" під керівництвом Івана Камінського.

Добірна програма, прекрасні виконання забезпечили Фес
тивалеві найкращий успіх.

Але я мав враження, що на цій цікавій імпрезі було біль
ше чу:жинців, ніж своїх. Перева)кала англійська мова. Я був
обурений- а де ж наш народ? З таким враженням був би й за
лишив Ванкувер, коли б при одному виступі Олег Літнінов (що
вів програму) не сказав: .,В наступному році діти наші, мабуть,
співатимуть уже по-англійському, бо батьки не розмовляють по

українському".
Тут зустрів я д-ра Михайла Гуцуляка і мав велику при

ємність з ним познайомитись та поговорити.

У вівторок

18

травня відбулась конференція вчителів і

зустріч з громадянством у залі української парафії Св. Трой
ці. Гарне враження робить нова заля. Настоятель о. прот. Петро

Бублик водить мене по окремих залях і кімнатах: знайомить з
їхнім розположенням і призначенням: простора заля із сценою,

кімната-музей, кімната-бібліотека,

кімната засідань,

шкільні

кімнати- усе пе свіже, модерне за вимогами сучасности.

Пригадалось мені, коли я був тут ще у старій залі. По
рівняти з теперішнім, можна сказати: нові люди, нові вимоги.

На місце звичайних будиночків, пrо здебільша були на зразок
колишніх просвітянських читалень в Україні, виростають мо
дерні будинки. Питання тільки: в котрих з них було більше

життя, більше української душі. Тепер ми намагаємось заспо
коїти себе, що час просвітянщини минув, що ми вже свідомий
народ, наші діти кінчають університети і т. д. Одначе це ніяк
не вдоволяє нас, коли йдеться про питання національної сві
домости.
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Усе сказане ніяк не стосується до самої цієї парафії, яка
ні в чому не відстає від інrпих наших парафій,- ні. Це- за
гальне явище сьогодення.

Нарада вчителів і зацікавлених шкільництвом громадян

Нарада відбулася в одній, найпросторішій, клясній кім
наті. Людей зібралось більше, як ми сподівались. Нараду від
криває голова Шкільної Ради пані Тереса Герчак і просить о.

прот. П. Бублика провести молитву. На залі переважає число
учасників молодшого і середьного віку: члени Шкільної Ради,

духовенство (обидвох віровизнань), учителі, представники від
ділу КУК, ){<аль, що нема тут батьків, від яких найбільше зале
жить успіх нашої праці. Я приїхав з Торонта, а вони тут на міс

ці не зібрались. Дарма, що мова тут про їхніх дітей.
шкільництва треба зацікавити нашу молодь

-

Справою

молоді подруж

жя, бож це справа їхніх дітей, найближча справа їхньої душі.
Щоб це безпосередньо торкнулося їхнього серця, цю справу
треба їм доручити з повним довір'ям. Щойно тоді в них збудить
ся почуття відповідальности за власних дітей.

Старші мусять

молодшим поступитись.

Після звітувань пані Герчак і моєї доповіді відбулася
жвава дискусія, в якій дуже речево висловлювались: о. прот.

П. Блажук, о. В. Сорока, д-р М. Гуцуляк, О. Литвінов, голова
відділу КУК, В. Андріяшин, мгр. О. Роїк та інші. Жхні вислови
щирі, речеві, повні заклопотань справами нашого майбутнього.

Тільки мене не вдоволяє, що вчителі замало висловлюються.
Коли я запитую, в чому справа, мене інформують, що вчителі,
хоч і мають rцо говорити, не мають відваги, бояться критин:и.
І ще одне питання наrпої непоправної критики, яка затикає
людям уста, висміває

живої

мови.

J'x,

Скільки

замість оживлювати процес розвитку

між

людьми

непотрібних

сперечань:

дев'ятдесят чи дев'яносто, зустрів чи здибав, географія чи гео
графія, Нью-Йорк чи Ню йорк, інтелігент чи інтелігент, у
Вінніпегу чи у Вінніпезі і так у безконечне сперечання за зов
сім несуттєві справи. Одного разу, коли доповідач зійrпов зі
сцени, підійшов до нього наrн землячок, потиснув йому руку
і сказав:
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Ви ду)ке гарно говорили, але я з Вами не погоджуюсь.

У чому Ви не погоджуєтеся зі мною?

запитав допо-

-

відач.

Ви замість "завжди", як належить, сказали "завше".
Приходять мені на думку слова Франка:

...

Як твоя у річці тоне мати

І кричить :'~Рятуй мене, Антошку!"
Будеш тtl на zарний човен ждати,
Чи їй кинеш першу-ліпшу дошку?
Зви ее діялектом, зви :жарrоном

Тую дошку, ту букову ло;пску,

А вона лунає відzомоном
В мільйонах серць ::псивих, Антошку!

Ми переживаємо добу

великого

занепаду

української

мови і в Україні, і тут на еміrрації. Тож не час нам сперечати

ся за несуттєві справи.

Нам дуже потрібна конструктивна й

об'єктивна критика, але без кпинів і злоби, з добрим наміром
помогти людям, які rп;е мають добру волю працювати.
Сьогодні в цій залі відбуваються збори на двох повер
хах, у двох кімнатах. Нам натякають, щоб потихше, бо nере
шкоджаємо зборам відділу Союзу Українок Канади за стіною.
В нашому пляні є закінчити наші наради і приєднатись до

зборів Союзу Українок Канади.

Хіба

в

нас

нема спільних

справ? Ми скорочуємось у програмі, кінчимо і переходимо на

збори жінок, щоб nредставити питання, які є спільні для нас
усіх. Ще застали кінець доповіді голови Централі Союзу У кра

їнок Канади пані Шемелюк. Відтак і мене запрошено до слова.
Тут ми заторкнули справу дитячих садків і nередшкіль, які

своїм напрямом найбільш підходять жіноцтву
вчепитись.

Дитячі

садки

і

передшкілля

-

тут є за що

рятують

існування

наших Рідних Шкіл. )Каль, що ми за цю справу взялись досить
nізнувато. Тепер уже тяжко затягнути учня

в школу,

коли

йому минув сьомий рік і коли його дитинство захоnила не

українська, а англомовна школа. Перебрати діток із рук ма
терів на 4-му році життя, не пустити їх самопас на вулицю, бо
опісля буде запізно. З виразу облич та з оплесків видно, що
ця справа людям не чужа, що всі вони до болю це відчувають
і клопочуться цим.
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В залі зустрічаю багато впли1ювих, знайомих мені шо

дей:

п-во Дзюбенки, п. Ф. Богдан, о. прот. П. Сацевич, пані

Остапчук і багато інших.

Жіноцтво угощує чаєм, продовжу

ються гутірки, обмін думками.
Я не можу виїхати з Ванкуверу, щоб не прослідити всіх
можливостей розвитку українського шкільництва як у Ванку

вері, так і поза ним, у всій Брітанській Колюмбії. Допитуюсь
у священиків, у Владики, дзвоню до проф. Ревуцького та ін
ших знайомих, дзвоню до Вікторії, до Принц Джорд)К. Відпо

відь одна брак працівників, брак учителів, брак нам доб
рих досвідчених сил. Є молодь, є діти, є школи брак пра
цівників. Але люди не ждуть на фахівців, рятують справу, роб
лять усе те, що можуть, 1доб рятувати свою субстанцію, зма
гаються за життя. Ванкувер не піддається чужим впливам.

В дорозі до Алберти

Ванкувер уже за нами. Перед нами нові обрії, нові лю
ди й обставини, за нами вчорапшє. Воно ще живе, променіє й
житиме в душах дорослих людей та дітей. Я тривожуся дум

кою, чи зробив я все,

що належало

б зробити?

Українське

життя у Ванкувері та й в цілій Брітанській Колюмбії має свою

історію закономірний процес свого розвитку. Щоб зрозу
міти його, треба прослідити його від самих основ. Не мало
воно тут того підrрунтя, що в інших провінціях Канади: в Ал

берті, Саскачевані чи Манітобі, де поселювалась наша еміrра
ція компактними масами на ріллі- незагосподарених землях.
Хліборобство прив' язувало людину до rрунту й заставляло їі
думати про родинне життя; про хату, огорож.у, церкву й гро

маду. Інша ментальність формувалась у людини, якій удалось
просмикнути одинцем на лісову роботу

-

лісорубом чи на

нової еміrрацв,

при компактному

іншу галузь промисловости.
Щойно

з приходом

поселенні українців у Брітанській Колюмбії, українське )Киття

починає набирати більшого ферменту й закріплювати статус

своєї ідентичности

-

свого громадянства.

Це переконус на

ших сусідів, що український народ несе неабиякий вклад в
канадську культуру.
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Автобус мій висотується з ланцюга гір і мчить назустріч
сходові сонця.

Паленіють шпилі гір, мов позолочені вівтарі.
На кожній зупинці я вискакую з автобусу, біжу до телефонної
книги, шукаю українських прізвищ, викликаю людей на роз

мови: знайомлюся, інформуюся. Усюди вичунається болючий
11
брак працівників.
Пришліть нам людину, ми заплатимо ... "
Чується одне й те саме при кожній зустрічі й розмові.

Кельовна, Вернон, Кемлюпс

(19. V. 1976)
Треба було б тут у кожній місцевості зупинитись бодай
на кілька днів, а в мене час так розплянований, що завтра я

вже повинен бути у Калrарі. Зупинився у Верноні. Хотілося б
сказати все найкраще про цю місцевість, але все це найкраще
ще десь далеко перед нами. Ми прямуємо до нього в повному

переконанні, що люди натраплять на сліди до кращого.

Словом

-

нам тут покищо

якось

не

щастить.

Я

вже

другий чи третій раз тут. Попрацював тут і екзекутивний ди

реткор Централі КУК д-р Кальба:

зорганізував відділ КУК,
об'єднались школи, чули ми з преси про Шевченківський ди

тячий концерт, здавалось, усе вже тут гаразд. Контактуюся з
головою

відділу

КУК

Ів. Кокальським

-

висловлюється

огірченням: роз1ишлася школа, нічого не клеїться...

з

Дзвоню

до священика Української Католицької Церкви о. І. Мельни
чука

-

нема вдома. Дзвоню до евященика Української Пра

вославної Церкви, о. прот. Н. Мороза, а опісля до п. Кіндра

чука- учителя-дириrента. Зустрічаюся з о. Морозом. Інфор
муюся про працю у Верноні, Кельовні та в Кемлюпсі. Справа
представляється не наипрше:

школи є, люди стараються. У

Берноні ще не біда, тут ще є вчителі, є дириrенти: пп. Кіндра
чук, Чайковський. Проводяться лекції співу, танцю. В Кельов
ні гарно працює жіноцтво. Школи української нема, є танцю
вальний гурток. В українських школах у Берноні працюють:

п. Кіндрачук з дружиною, пані: С. Князь, М. Кицкало,

чер. Хор і танці веде П. Чайковський.

€.

Ку

В Кемлюпсі будується

школа. Трапляються різні спори, неполадки, успіхи й неуспіхи

всюди, де цього немає? Але люди
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радять і вибирають одне з

двох- вибирають те, що крюце, що конструктивніше

-

шо

ди натрапляють на слід до краrцого. Тільки праці, віри й тер
пеливости.

Калrарі, Алберта

(20. V. 1976)
Тут зустріли нас доп~ові дні.
затяглося сірою опоною.

Природа

Дощ як найнявся.
посмутніла,

Місто

розслезилась.

Головою відділу КУК тут є п. І. Зип. Я контактуюся з ним на

праці, у його бюрі. Він дає мені декілька прізвищ, щоб кон
тактуватнея з людьми. Добираюся до людей. Щиро з відкри
тим серцем зустріли мене п-во Світики (батьки з сином), гос
тили мене у своєму домі та помагали в комунікації з іншими
громадянами. Відвідали ми о. прот. М. Фика, настоятеля УГП
Церкви. Велике зацікавлення

справами

українського

шкіль

ництва виявила пані Ліда Гладишевська. Обіцялась допомага
ти цій справі. Обширно інформував мене про громадську ді
яльність п. Бойчук, а вже найбільшої уваги приділив мені

проф. д-р Олександер Малицький. Ми з ним листуємось у різ
них справах, але особисто познайомитись не було в нас наго
ди. Коли оце підходить до мене стрункий, чорнявий, низько

пострижений, з зосередженими енергійними рисами обличчя
молодик. Це проф. Малицький. У нього велике коло зацікав

лень. Він, видно, людина, що не тільки живе академічною бук
квою, але, що більше, цікавиться громадсько-суспільним жит
тям у розумінні практичного підходу до пізнання цьоrо :життя

від самих низів і основ у його найскладніших питаннях.
Уже з першого погляду проф. Малицький робить вра
ження людини щирої, вдумливої, скромної і толерантної. Це

інтелігент, який користується у людей великою пошаною і до
вір'ям. Це така рідкість у наш час! Проф. Малицький якнай
ширше і якнайдокладніrпе інформував мене про українське
життя в Калгарі: зокрема про українське шкільництво, почав

ши від Рідних Шкіл, включно до університетських студій, а

опісля взяв мене у своє авто й повозив по місті, щоб, як він
казав "познайомити з нашою Україною в Калrарі". Україн
ська Школа існує тут при українській католицькій парафії.
Тут навчаються діти обидвох віровизнань. Ведуть школу сес-
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три служебниці:

сестра

Наталіна, сестра

йосифа

і

сестра

Гавриїла.

На окрему увагу заслуговує україніка на Калrарському
університеті, де наші професори Олександер Малицький, д-р

Орися Прокопів і інші ведуть ду.же корисну роботу в Осеред
ку етнічних студій.

Після зустрічей і обміну думками з людьми та нагро
маджень різних відомостей про їхню працю

21

травня зали

шаю погідне, виплакане калrарське небо, їду до Едмонтону

-

столичного міста Алберти.
Надзвичайно приємно було констатувати факт, 1цо спра
вою навчання дітей української мови цікавляться не тільки

батьки й духовенство, але й професори університету.
Дорога моя повна вражень, різних знайомств і цікавих
спостережень.

В наближенні до Едмонтону
Калrарі вже за зеленими перевалами. На овиді в далині

біліють вершки Едмонтону. Вони здаля немов перетворюються
із

скелястих

Едмонтону

-

гір

в геометричні

споруди.

Наближаємось до

культурного центру Алберти. За минулі роки в

ділянці шкільництва тут зроблено поважні досягнення, що й
привернуло увагу Сходу.

Схід зацікавився Заходом. Схід свіжіший, більш динаміч

ний, але час-до-часу він відчуватиме брак підrрунтя що його
має Захід. Захід передовий у тому відношенні, що має своє

підrрунтя старої еміrрації, з якою уряд силою факту мусит{'

рахуватися, а звідси більші мо,кливості розвитку шкільниц
тва, культури й освіти. Друге, що заставляє Схід дивитися на
Захід- тепер Схід натрапляє на ті труднощі у навчанні й ви
хованні дітей, що Захід мав у минулому.

В Едмонтоні на всю широчінь

відкрито

двері

держав

них шкіл для навчання української мови від найнижчих кляс.

Створено цілоденну двомовну школу. Заплянована відкрити

при Албертському університеті Інститут українських студій.
Досягнення ці едмонтанці найбільше завдячують проф. Лупу
лові.
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Ну, а як із рj,і..І,нимн школами? Існують вони ще, чи ні?

Чи потрібні вони ще комусь? Оці й подібні питання насторо

жують мене при наближенні до Едмонтону.
Автобус заїжджає на свою станцію, зупиняється. Беру
свою валізку і прямую до найближчого готелю. Готелі запов
нені. Влаштувавши ся в готелі и Г ренд", подзвонив голові
Шкільної Ради пані Анні Бум бак, яка допомогла мені пов' яза
тися з головою Провінційної Ради КУК інж. Михайлом Бойком.

Згодом він приїхав до мене та поінформував про п21яни праці.
В Едмонтоні

Другого дня, в суботу

22

травня

1976,

я з інж. Бойком

відвідав школи, що були в нашому пляні: Українську Школу
при

катедральній

громаді

Св.

Івана

Христителя

(директор

школи пані Ольга Лукомська), Рідну Школу при УКЦ Св. Юрія

(директор пані Софія Климкович), Курси Українознавства ім.
Івана Франка (директор Степан Г рох). Обмежений час не до
зволяв нам відвідати більше шкіл, побувати на всіх лекціях.

Але з того, що ми спостерігали, та й із звітів директорів шкіл

бачимо, що ці школи стоять приблизно на тому самому рівні,
шо школи у Східній Канаді. Учителі у школах старші і молод

ші. А ставлення до праці в них дбайливе. В них різні методи
і підходи, як і різні учні. У програмі праці приділяється особ
ливу увагу не тільки навчанню, але й релjгійно-національному

вихованню, і в цьому відношенні державні школи ніколи не
зможуть конкурувати з Рідними Школами.

Курси Українознавства ім. Івана Франка

-

це вершок

У системі рідного шкільництва в Едмонтоні. Тут внеіваються

кращі учні різних шкіл Едмонтону без різниці віросповідань.

Працюють тут учителі з добрим знанням і великим досвідом:
літератори, журналісти, науковці, громадські діячі. Різними
способами вони намагаються передати свої знання й досвід
своїм учням. Тут і відділ із слабшим знанням мови.
Було б бажаним, щоб викладачі Курсів Українознав
ства всієї Канади хоч один раз з'їхались обговорити свої кло

пітливі nитання, обмінялись своїм досвідом j корисними .мате
ріялами, над якими доводиться їм кожному окремо працюва
ти. Деякими солідно нпорядкованими матеріялами нагородив
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мене один із викладачів Курсів Українознавства, пан В. Паїк,
11

а саме: Еtсономічна zеоzрафія України" (скрипт для вжитку
3-ї кляси) та ~~Виховання і світоzляд" (для вжитку 5-ї кляси).
Це матеріяли, що вимагали великої праці, а вони можуть по

служити і багатьом іншим викладачам не тільки на Курсах
Українознавства,

але й викладачам

на вчительських

курсах

чи семінарах.

Обмін

досвідом

і

матеріялами

можна

влаштовувати

шляхом кореспонденції. Ми хочемо спонукати учнів листува

тися з учнями. А чи багато вчителів листується з vчителями у

своїх потребах? А ці листування такі дуже потрібні.
Едмонтанці колись звертались до торонтян з проханням

вислати їм програму учительських курсів. Звертались і у Він
ніпеr. На жаль, і досі такої програми в нас не опрацьовано.

А коли б таку програму опрацювати та зібрати матеріяли,
якими користуються викладачі, розмножити їх, то можна б
було використати все це для позаочного навчання учитель
ських курсів. З позаочних курсів міг би скористати кожен учи
тель, не відриваючись від своїх щоденних зайнять.

Дівочий хор "Веснівка"

"Веснівка"

-

хорова одиниця, що постала при Курсах
1965 р. У хорі

Українознавства Свято-Миколаївської ІІІколи

співають студентки середніх rпкіл і університету. Репертуар

хору- твори українських і чужих клясиків, музики, багатство
усіх циклів української пісенної культури, зокрема літургічні
та релігійні пісні. Хор співає Св. Літургію, скомпоновану спе

ціяльно для "Веснівки" проф. А. Гнатишином. ~~Веснівка" кон

цертувала

у

містах

США

(Нью-йорк,

Чікаrо,

Філядельфія,

Клівленд, Бофало) в Европі (Рим) і містах східньої Канади.
Концерти "Веснівки" в Торонті мають велику популярність.
До кращих виступів ~~Веснівки" належать оперні ескізи

М. Леонтовича "На русалчин великдень", опера М. Лисенка
"Коза Дереза" в супроводі оркестри, Різдвяні та весняні кон
церти релігійної західньої музики (Брамс, Шуберт, Мендель
сон, Гендель, Моцарт) для чужонаціональної публіки. У зма
ганнях "Ківаніс" хор виграв першу нагороду.
10-річчя хору
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Дівочий

Хор

цей

хор

належить

зокрема

"Веснівка"

уважати

диригентна

-

вислідом

Свято-Миколаївської

Квітка

довголітньої

Рідної

Школи

праці
і

Зорич-Кондрацьна .

унраїнських

Курсів

шкіл

Торонта,

Українознавства.

відзначено випуском першої платівки в супроводі оркестри.

Про "Веснівку" писано в українській і чужій пресі чи

мало гарних суперлятивних рецензій, які дають об'єктивну ха
рактеристику хорової вартости цієї мистецької одиниці. Успіх
"Веснівки" треба завдячувати наполегливій праці дириrентки

Квітки

Зорич-Кондрацької

-

абсольвентки

музичного

фа

культету Торантського університету, вчительки музичних пред

метів, оркестри і дівочих хорів середніх державних шкіл То
ронта. Ансамбль "Веснівка" має

75

співачок, виступає в чудо

вих стилізованих одягах, виводить прегарні хороводи і народ

ні танці під проводом вчительки балету Маріянии Беркавич
з Ужгороду.

За "Українсьtсuм Голосом"
Едмонтон, Алберта
У неділю,

23

травня

1976

року, немов на підсилення на

шої праці, завітав сюди ансамбль хору "Веснівка" з Торонта.
Хоч тут є і свої ансамблі, проте "Веснівка" своїм скла
дом, підбором репертуару й виконанням під дириrентурою
Квітки Зорич-Кондрацької була таки неабиякою подією. Хор
два рази виступав (одного дня) і мав великий успіх. Але, як на
Едмонтон, публіка таки не дописала. Це пояснювалося тим,
що ніхто і не сподівався такої солідної програми й такого ви

сокоякісного виконання. До того

-

дить людей з міста на дозвілля.

Люди

"лонr-вікенд", який виво
мають

авта,

катежі,

човни, то й шукають подихати свіжим повітрям. І в такі дні
жодні імпрези не вдаються. А велика шкода, що навіть діти й

молодь не мали змоги бути на виступі "Веснівки", яка, крім

багатого пісенного репертуару, мала чудові хороводи, гагілки

-

рідкісне на наших сценах. На такі імпрези діти й молодь

повинні йти організовано.

Що ж сказати про "Веснівку"? Тут природня пов'яза
ність думки й почувань зі звуком: і рухами без жодних штуч

ностей і акробатики, а особливо в хороводах. "Веснівка", що
не посоромилася б своїм виступом і у столиці У країни це
ще один добуток праці наtuих Рідних Шкіл та Курсів Украї
нознавства на еміrрації. Жаль, що ці здобутки ще не переко
нують тих, хто вважає, що Рідні Школи вже своє закінчили ...
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Оці культурні маневри

-

маневри

наших

ансамблів,

співаків, мистців, бандуристів, доповідачів вздовж і впоперек

Канади тепер найбільш необхідні: їх роля незаступна. В
нас повинно бути імпрезоне бюро, яке займалося б плянуван
ням спільної дії, а наш уряд повинен піти цьому назустріч.
Понеділок
родин:

24

травня був живим. у товаристві гарних

у Ю. Стефаників,

М. Бойків,

Манастирських,

де так

багато ми наговорились про життєві справи- про мистецтво,

літературу, шкільництво та громадську діяльність Алберти.
Тут багато виплило гарних думок про скріплення й покращан
ня нашого організованого життя.

У вівторок 25 травня я з головою Провінційної Ради
КУК інж. Мих. Бойком відвідав Рідну Школу при філії УНО
(директорка пані Анна Бумбак). У початковій клясі лекцію
провадила молодша вчителька панна Галя Тубейчук, а у стар

ших- А. Бумбак. Цікаво, що в цій ІІІколі nчителі, хоч навча
ють дітей, як ми кажемо, англомовних, а проте майже встига
ють за програмою для дітей україномовних. Здебільшого пра
цюють за традиційною методою і користуються підручниками,
написаними для україномовних дітей.

Ми радо вітаємо технічні досягнення в зорова-слуховій
методі. Одначе вчителі з добрим досвідом переконують, що

жодна техніка й механіка ніколи не заступлять нам живої лю

дини -зрозуміло, що здібної, творчої з великим досвідом.
Учителька пані Анна Бумбак виступала вже на різних
учительських конференціях, де ділилася своїм досвідом з ін
шими вчителями, але тут ми побачили все те в практичному

здійсненні й пересвідчилися в ії здібностях. В доброго вчителя
підручник в руках, як у доброго музики скрипка. Добрий
учитель і з слабшим підручником зарадить собі тоді, коли
слабкий учитель не впорається з найкращим.
Тут у школі, у старшій клясі, ми зустріли на лекції бать
ків. Це явище тепер актуальне. В лавках сидять батьки (або
матері) поруч з дітьми і навчаються або тільки прислухаються.
Цим вони виявляють велике зацікавлення навчанням своїх
дітей. Деякі вчителі не погоджуються з цим. Колись у нас на
це не дозволялось. Але в сучасних школах, навіть у держав
них, дозволяється.
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Того самого дня

відбулася наша зустріч з учителями

РУШ при катедрі Св. Івана. Зустріччю проводив о. митр. прот.

О. Хом'як, а про школи інформувала директорка пані О. Лу
камська. Було цікаво слухати про заходи за підвищення рівня

навчання, про допоміжні матеріяли й посібники та лектуру, про
самостійні учнівські лекції і позалекційну працю учнів в оз
найомленні з громадсько-культурною працею.

Школи

РУШ

підпорядковуються

своїй

Централі

при

Консисторії УГПЦ, а зі школами іншого віровизнання спів

працюють на базі КУК.
Увечорі того ж дня в залі катедри Св. Івана відбулися
збори вчителів і зацікавлених шкільництвом громадян. На
зборах були директори шкіл, учителі, духовенство та деякі
представники громадських установ і заслужені діячі, як адв.
П. Лазарович з дружиною, В. Косташ, авторка підручників па

ні С. Василишин

-

усіх разом близько

50

осіб. Зборами про

водила голова Шкільної Ради пані Анна Бумбак. На почесне
місце були запрошені: о. митр. прот. О. Хом'як, о:крилошанин
М. Дядьо, голова Пров. Ради КУК інж. М. Бойко, директорка
двомовної школи і голова департаменту навчання української
мови в державних школах пані Ксеня Турко. Були деякі вчи
телі

і

з-поза

Едмонтону:

заслужена

довголітня

вчителька з

Веrревілу пані Анна Підручна, учитель середньої державної
школи в Торгілді п. Богдан Татарин і інші. Після доповіді від

булись у нас звітування

окремих шкіл, запити та дискусії, в

яких висловлювались: пані Ксеня Турко, п. Іван Бумбак, пані
Ольга Лукомська, пані Олеся Сліпчук і інші.
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Тов

ТІРОСВІТН

2690 SEMINOLEST

В иипз оР. О ит.

В центрі Юр і й Се11ьчук- rолова "Просвіти", поруч учителі: добр . М. Нерніцька

n

І. Боднарчун.

Рін

1962

р.

Літні Нурси Українознавства Інституту Св. Володимира на оселі "Ни їв"
в 60-их роках .
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З перших початнІв орrанІзування НурсІв Унраїнознавства в НанадІ,
ІнІцІяторною янмх буnа А·Р Оnенсандра Нопач.

Унраїнсьна Шнола ім. Т. Г. Шевченна при Унраїнсьній

Православній Натедрі Св. Володимира в Торонті.

У першому рнді сидить учителі з нерівничною wноли добр. М. Фотій і оо. настонтелнми: протопресв. д. Фотієм
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Перший однорічний Педаrоrічний Учительський Нурс в Торонті.
Винладачі: І. Боднарчук , Б. Стебельський, Т. Горохович, В. Волицький, Д. Нозій .

Зустріч шкільної дітвори

молоді з письменниками -

•

членами ОПЛДМ

в Торонті.
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о.
о.

САДОЧОК, РІДНА І СЕРЕДНЯ ШКОЛА УКРАІНОЗНАВСТВА ІМ. В. МОРОЗА
Фіnіі УНО в ЗахІдньому Торонті, в
На свІтnині учні й вчитеnі.

Зnіва стоять учитеnі:

1976/1977

wн. р.

М. Федан, Д. Шараневич, О. Сірант, А. Іrнатович. Посередині

сидить: Д. Моnодід, І. 6урачон, Л. Пунса, Д. Романин, Оnь ra Цвин

-

Директор, М. Грабовсьна, І. 6аєр, А. Янимів,

Н. Паwновсьна, К. Мастинаw, о. натехит В. Шараневич, (на світnині не видно С. Пітюри).

Рідна Шнола Ім. В. Сарчуна nри Соборі Св. Володимира в ГамільтонІ. Учителі: (зліва) Натя Наливаймо, Соня Сірно,

Q\

......J

Дарія Бродrед, Наталя Нульчицьна,

О.11я Нульчицьна, Варвара Лоrин

-

диренторна шноли, єписноп Василь Федан

опІнун шноли, Орися Сушно (уч. співу), Галя Тимнів, Галя Унраінець, Олена Тмховсьна, Уnяна Нриворучно, Ліна СммрІв.

Рідна Шноnа при Правосnавній Громаді Св. Юрія

в rрімзбі, Онтаріо.

Орися 6урян (учительна), Мниоnа Начура (директор), о. О. Гудима, Маруся
Шувера (вчитеnьна).

Учасники Учитеnьсьноі Нонференції РУШ при Східній Єпархії УГПЦ
в ГаміnьтонІ.
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,.
Українська Школа при Громаді Св. Юрія УГПЦ в Сент Нетеринс, Онтаріо.

(1978;79).

Директор школи о. прот. Микола Нритяк, учителі: Людмила Попільнюк,
Маруся Тарасюк, Надя Чорнецька.

Українська Школа при соборі Св. Володимира у Віндзорі, Онтаріо. Школа ЦF
основана у місяці вересні

1965 р., підчиняється проводові РУШ, діє під опікою
13
років є о. прот. В. Метулинський. В школі працює 5 учителів. Належить зrадати,
що школа ця вже видала з себе 7 учительських сил, які rотові працювати з
соборної rромади та Батьківськоrо комітету. Директором школи останніх

дітьми чи молоддю. Школа, як і інші школи бере участь у різних
rромадсько-суспільних імпрезах.
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Рідна Шнола ім. Книrині Ольrи в Ст. Кетерине
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1977!78

Ансамбль ба ндуристів при Рідній Шнолі ім. М. Грушевського під час виступу
на концерті в че сть Т. Шевченка

(1973

р.)

Доповідь читає Андрій Перекліта .

Рідна Шнола ім. М. Грушевсьноrо в Торонті із своїми вчителями.
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Драмrуртон wноnи Ім. М. Груwевсьноrо, (рін

1978/79),

що здобув перwе мІсце

на Фастивапі Живоrо Сnова провІнцІї Онтаріо, п'єса "Зустріч з Лесею".

Рідна Шноnа при УГПЦ Св. Димитріи в ЛонІ' Бренч на дозвіnnІ зі своїм
директором М. Леною І вчитеnьно10 М. Сіротою.
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Рідна Шнола Північноrо Торонта, дирентор -

Віра Гуцулнн, учителі:

Ольrа Тейлор, Роман Семенович.

Учителі Цілоденної Шноли Св. Духа в Гамілтоні, дирентор М. Задворний

(1977 -

1978)
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Абітурієнти Рідної Шноли Філії УНО З. Торонто з Іспитовою номісією (1969 р.)

Друrий однорічний Педаrоrічний Нурс в Торонті 1972 р.
Винладачі: Д. Гевно, І. Тесля, О. Сонолин, В. Волицьний, Т. Горохович, Д. Нозій ,
Я. Зорич, І. Боднарчун.
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Врочистість підписанни анту Натедри Унраінознавчих студій при Торонтському

У

(29

1979

влнє дост. Н. Нафик.

ДІти РІдної Школи вІтають &лаtненніwоrо Патріярха Яосифа СлІпоrо
на летовищІ "Дорааль" в Монтреалі,

23

tновтнн

1976

р.

ПередwкІллн Торонтв пІд керівництвом учительки пані Іванни Лещиwин
вІтають rостн з Украіни Валентина Мороза,
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31

травин

1979

р.

В дорозі з Едмонтону до Саскачевану

1дучи до Саскачевану, я зупинився у Веrревілі. На ви

ставовій шибі автобусавої станції українським друком напис:
"ВІТАЄМО!" На хіднику зупинилось двоє діток. Вони стають

напочіпки, щоб досягнути це слово своїми пальчиками. Скла
дають букву до букви, читають уголос по складах, прочитав

ши ціле слово, з радости плещуть у долоні, вигукуючи: "віта
ємо!"

Мені згадалось, коли я, вперше ступивши на rрунт Ка

нади, з вікна поїзду прочитав українське слово: "Просвіта".
В той мент пройняло мене якесь непереможне відчуття влас
ного rрунту. Тепер чимало зустрічаємо імпозантних модерних

будинків українських установ у Канаді. Люди спромоглися
на грубі сотні тисяч, на жаль, не завжди спроможуться на
пошану рідного слова, щоб не пасарамитись своєї кирилиці

-

українського напису на вивісках цих установ. Тут саме, у

цьому модернізмі й бере початок утеча від себе й упадок рід
ної мови. Ми вже вивчили англійську мову, і здається нам, що
українцями будемо й без рідного слова. Боліємо душею, що з
столичного міста Києва в У країні витиснено українську мову
в закутини села, а що тут витискає нам нашу мову з наших

домів, установ, церков у сліпий кут- у підвал, до кухні, або
тільки туди, де збереться гурток дітей з учителькою? Велика

небезпека в тому, що будуть у нас школи, діти, вчителі, книж
ки й газети, та не буде живої мови. Діти уважатимуть, що
українська мова

-

це тільки казка,

-

мова ведмедика. На

наших ювілеях 50-літтях виховних установ ми стали поступа

тись словом чужинцям. Хай вони говорять за нас, бо й справ

ді

-

не ми, а вони свого досягли.
Я заходжу в ресторан. Тут люди здебільша, навіть мо

лодь, говорять українською мовою,

село. Жаль тільки, що так збідніла

-

це немов наше рідне

наша мова.

Я приємно

згадую тут нашу зустріч перед шести роками. Учителька, па

ні Ганна Підручна, влаштувала була в своїй хаті для зібраних
громадян на зборах прекрасну вечерю. Тут зійшлися громадя

ни різного віку і професій, духовенство обидвох наших цер-
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ков, учителі рідних і державних шкіл

соборна тоді,

мабуть,

започаткували

-

усі, як одна родина,

своє

національне спів

життя. Жаль, що у мене немає часу залишитись тут хоч на

один вечір, щоб впевнитись,

як воно сьогодні. Мій час так
розплянований, що другого дня я вже маю бути в Саскатуні,
а мені ще хочеться повернути до Льойдмінстеру та Норт
Бетлфорду. Виїжджаючи з міста, я бачив оцю найбільшу в
світі веrревільську писанку, що кружляє, мов Земля, повна
життя, краси й сили.

Льойдмінстер

Зупиняюся в Льойдмінстері, на самому кордоні Албер
ти й Саскачевану. Одна половина цього міста належить Албер
ті, а друга Саскачеванові. В Едмонтоні мене інформували, що
тут зустріне мене п. Ярослав Боднарчук, тим часом зустрів
мене п. Ярослав Федеркевич, той самий, що перед шести ро

ками проводив

тут нашими зборами. Шість років зробили

своє, я постарів, і він ледве мене пізнав. За той час багато де
чого змінилось, не змінилися тільки наші бажання й пряму
ВаУ-Іня. Насправді, справа тут наша не то що не впала, а під
неслася. Тоді ми зробили тільки перші кроки до зорганізуван
ня української школи, а тепер вона вже діє.

Школа існує завдяки фінансовій підтримці уряду. Для
цього

створено

тут

т. зв.

"Український

Культурно-освітній

Союз", під патронатом якого є Рідна Школа, школа танців, ви

шиття, рік-річно влаштовуються тут успішні українські фес
тивалі.

Відправляються

тут

і

українські

Богослуження:

до

українців католиків доїжджає о. Макух, а до православних

о. Туржанський. У школі учнів біля ЗО, а в школі народних
танців учнів понад
люди, заходяться

70.

такі

Біля цих
пані:

справ,

Л. Чомик,

як інформують мене
Е. Кодун,

Іваник, П.

Стельмащук, Б. Вебстер, п. М. Холонівський і інші. Вони про

сять не забувати за них, про всі можливості інформувати їх.
Лишаю цю місцевість з заспокоєною совістю, що вона хоч від
далена від своїх осередків, проте у своїй праці не відстане,

якщо будемо з їхніми потребами рахуватися.
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Порт Бетлфорд

26

травня

1976

Автобус мій тут зупиняється під вечір.

Висідаю.

Сонце

заквітчаною крисанею схиляється до заходу. Я дзвоню до пана

Олекси Балича. Він знає мене з попередніх моїх тут двох візит,
ми завжди з ним .~находили спільну мову в наrпих заінтересу

ваннях, і цікаво буде поговорити. Дзвоню і довідуюся, що укра
їнська школа є при православній громаді. Пан Балич приїжджає
своїм автом і везе :мене до свяruеника о. М. Стеценка, настоя

теля православної церкви.

Зустрічає нас пані добродійка (з

отцем), яка навчає в школі й інформує про стан школи. У школі
навчається біля

20

учнів.

Навчання відбувається кожної су

боти. У школі є діти й неправосланні. У громадсько-культурній
праці, як і всюди, веде перед наrпе жіноцтво.

Тут до наших

дискусій приєднується адвокат Степан Друль, і ми їдемо з ним

у дальшу дорогу. по Нарт Бетлефорді, щоб доповнити наші ін

формації про діяльність українців у різних ділянках громадсько
культурного життя.

Контактуємось з учителькою державної

школи Марією з Бодиарчуків Саранчук, яка близька мені як

фамілійна, так і нашими спільними заінтересуваннями. Я розго
стився в п-ва Друлів. Пані Друль те)К дуже активна в жіночій
організації, від наймолодrпих літ.

Панство Друлі й тепер не

перестали цікавитися українським громадським .життям.
Саскатун

27
За своїм пляном

27

травня

1976

травня я вже був у Саскатуні. На ав

тобусовій станції зустрів мене голова Саскачеванської Провін
ційної Ради КУК, п. Іван Стратійчук. Працю свою п. Стратійчук
поєднує з працею в канцелярії "Human Rights". Для цього він ви
користовує ціле бюро, включно з працівниками, які йому під
лягають. Меморіяли у справі багатокультурности опрацьовані

фахово, двома мовами, звіти й меморіяли в справі навчання
української мови

- цілі стоси різних "бріфів", свідчать про
уміле, дбайливе й фахове ведення цих справ. Допомагає в цій
праці проф. Зенон Погорецький.
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Ріджайна, Саск.

За пляном

голови Саскачеванської

КУК п. Івана Стратійчука у п'ятницю

були

сходини

вчителів

у

27

Ріджайні.

Провінційної

травня

1976

Ради

р. ми від

Сходини відбувалися в

Народному Домі. Проводив сходини д-р Антін Гарас.

У Ріджайні, крім з'ясування стану українського шкілJ-о
ництва, ми зосередили свою увагу біля питання системи його й
нерівного трактування навчання української мови. Наше шкіль
ництво знову йде вгору ланцюговою системою, від дитячих сад
ків починаючи й на університеті кінчаючи.

Коли десь якесь

звено у цій системі надірветься,то тоді дошкульно відчуваємо

прірву в цілій наtuій системі. (ГарІ-ІЇ будуть студенти на універ
ситеті, які пройдуть рілну школу.)

Коли ця система в нас ще

не наладнана, то нашим завданням є скоординувати програму

знизу вгору за певними щаблями, а урядові чинники, допома

гаючи фінансово розвиткові українського шкільництва, повинні
брати до уваги цілу систему, однаково трактуючи, будуть це
рjдні школи, вечірні, середні, цілоденні двомовні, чи на універ

ситеті. Нині ми ще не готові резиrнувати з рідних шкіл, дитя

чих садків і передшкілля, бо і в системі державних шкіл місця
для них ще не маємо. Але вони гідні уваги, і не можна до них

відноситись по-мачушиному. Ця справа вже в декількох місцях
Канади порушувалась, але вона ще жде загального толерант
ного трактування і нашої підтримки.

Виступи о .прот. М. Олексюка (дир. школи УГПЦ), пані

О. П'ясти (дир. школи при парафії Св. Василія), і пані О. Ма
рунчак-Дробот та інших присутніх (Н. Гримяк, С. Гудим, Б.
Мельничук, Е. Мельничук, М. Балич) свідчили про зацікавлення
розвитком рідної школи так само, як і навчанням української
мови в держ.авних школах.

йорктон, Саск.
Збори в йорктоні відбулись у п'ятницю,

28

травня

1976 р.,

в залі української католицької парафії Св. Марії. Збори підго
товив заслужений діяч Брат Методій, а керував ними колишній
ректор Інституту ім. Петра Могили, автор шкільної граматики,

учитель Микола Лаб'юк. ПривітавІни присутніх, він висловив
подяку тим, що ці збори підготували.
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Иорктонські збори відрізнялись від усяких інших сходив,

зборів і нарад учителів тим, що учасниками цих зборів були
вчителі державних шкіл, які викладають українську мову. Крім

учителів з йорктону, у зборах взяли участь учителі з Канори п. п.: Ст. Кобринський, Ів. Филиштан, Т. Король. Поки доїхати
сюди на збори, вони вже {цього самого дня) відбули свою дер
жавну вчительську конференцію в Ріджайні.
Гарно відгукнулось на наrпі збори й місцеве духовенство:
о. Р. Музичка, о. С. Бахталовський, о. Р. Малюца, о. Ст. Зузак з

дружиною. Приємно було спостерігати обличчя громадян, учи
телів, з якими часто зустрічаємось на різних подібних зборах:
п. п:

Старчук,

Ахтемійчук,

Смерчинський,

Гриньків,

Малик,

Федорович, Гнатюк ...

Заторкувана такі питання: У кожного народу в Канаді
внринають питання метод навчання рідної мови іншомовних

дітей. То чому б не зійтись для цього питання, щоб поділитися
досвідом? Використати п'ятиденний курс метод навчання, який

відбудеться 25 червня

1976 р. в Інституті ім. Шептицького та в

Інституті Св. Володимира в Торонті. Скільки та як використо
вувати англійську мову в навчанні української мови? Роля сце

ни в навчанні і вихованні дітей. Снопуляризувати День Учня в

Канаді ...

В дискусії висловлювались: п. п. Т. Король, М. Лаб'юк,
С. Кобринський, о. Зузак з добродійкою, П. Малик, Є. Гнатюк та
інші.
Приємним спогадом залишиться в мене зустріч з п-вом

Лаб'юками у п-ва Гринькових, де ми перед нашими зборами і
після них у дружній розмові заторкнули не одне питання нашо
го шкільництва. Це перші вчителі, з якими я ділив свої думки,
з перших днів прибуття до Канади, в Інституті Петра Могили

в Саскатуні.
Сас~атун

У Саскатуні сходини вчителів відбулися в суботу 29 трав
ня 1976 р. у приміщенні при парафії Пресв. Тройці. Голова
Провінційної Ради КУК Іван Стратійчук, відкриваючи збори,

поінформував присутніх про пророблену працю Провінційної
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Ради КУК в ділянці меморіялів, які були вислані прем'єрові
Саскачевану в справі багатокультурної програми Саскачевану,
де окрему увагу приділено справі навчання української мови
як у державних, так і в рідних школах.

На наших сходинах у Саскатуні виступали: д-р З. Пого
рецький, і п. п. Т. Гарбар, І. Рубашевський, А. Михайлюк, В.
Вахняк, добродійка Л. Удод.
Боляче було почути від д-ра Небелюка, що Курси Укра
їнознавства в Саскатуні перестали існувати. Не хочеться вірити,
що до цього могло спричинитися поширення мережі навчання
української мови в державних школах. Курсів Українознавства

ніщо нам не заступить.

Треба підкреслити, що над шкільними підручниками (по
методі Чілтона) працює тут пані Рома Франко, а рідним шко
лам, різними матеріялами, програмами і лекціями, допомагає

вчителька Віра Лабач.

Збори наші внесли тут деякі відсвіження і пож.вавлення
праці.

Ще того самого вечора я виїхав до Вінніпеrу, щоб бути
на заплянованих зборах Крайового Центру Українських Шкіль
них Рад.
У Вінніпеrу в наших нарадах взяли участь: члени Шкіль

ної Ради Вінніпеrу, яку очолює пані Іванна Зельська і голова
Крайового Центру Українських Шкільних Рад д-р Б. Білаш. Піс
ля мойого звітування накреслено дальший плян нашої праці.

ЗА ПОКРАЩАННЯ СТАНУ НАШОГО ШКІЛЬНИЦТВА

Наша поїздка по Канаді дала нам контурний образець
стану українського шкільництва, з його проблемами й можли
востями покращання цього стану. В загальному відчувається

великий брак кваліфікованих учителів. Ця недостача відчува
ється у різних системах нашого шкільництва: в державних шко
лах цілоденних та на Курсах Українознавства, і в наших рідних
школах. Ще найкраще в цьому відношенні стоять рідні школи,

і тому рівень навчання в них дещо кращий. Друга проблема

-

це наша розпорошеність як у прямому, так і переносному зна-
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ченні. Програми і підручники, якими ми колись так багато
клопотались, відходять на другий плян. Рівень знань україн

ської мови в дітей такий різний, що про будь-яку уніфікацію
тяжко говорити. Залишається та проблема за вчителем. Звичай

но, кваліфікований учитель раду собі дасть, а менше кваліфі
кований чи зовсім не кваліфікований потребує великої допомо

ги. І саме ця проблема заставила нас шукати можливостей як
найширшого обміну досвідом учителів, що й здійснюємо шля
хом улаштування різних зустрічей, конференцій, семінарів і
індивідуальних обстежень шкіл.
Останніми часами дуже актуальною у нас справою стало
питання методики навчання іншомовних дітей. Це тим пекучі111а

справа, що число цих інrпомовних дітей зростає до небувалих
розмірів. Це повінь, що підмиває вже береги острівця україно
мовних дітей. Завчасу нам треба ставип1 гать. Небезпека в тому,
що питання іншомовних дітей відверне увагу від навчання ді

тей, які ще розмовляють українською мовою. Щоб ми, ради
спокою і легшої праці, не заскоро переключились на методи

:ti

на ті самі підручники, що опрацьовуються для іншомовних ді

тей. У Торонті на конференції уже було піднесене питання: ...

"То що нам робити? Зрезиrнувати із своїх програм і підручни
ків і перейти на підручники й методи, що опрацьовуються для
іншомовних дітей?" Ні. Ми мусимо паралельно вести окремими
відділами. Змішування дітей від'ємна впливає на дітей тих, які
знають мову. У них тенденція рівнятись на слабшого учня, бо
це легше, а це знижує рівень навчання.

Шкільництво наше, особливо в Західній Канаді, зазнас
певного переоформлення у різних системах навчання україн
ської мови; в державних школах (від найнижчих кляс), у ціло
денних, вечірніх, двомовних і рідних. У цьому потрібне велике
вирозуміння,

велика

толеранція

і

взаємодопомога.

Учителі

україномовних кляс різних систем повинні якнайчастіше від

бувати спільні конференції, семінари і товариські зустрічі для
обміну своїм досвідом. В цьому напрямі ми стараємось поси
лити свою працю.
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ЗУПИНКИ І РОЗДУМИ

Праця моя шкільного дорадника

рінка в нашому змаганні
шкільництва.

Ця праця

за

розвиток

не могла

нам

це тільки одна сто

-

українського
ще дати

шення, щоб можна було на ній зупинитися.
чаток праці в нових умовинах

рідного

такого завер

Це тільки по

треба ж використати досвід

-

із проробленої праці в плянах на продовження П в майбут
ньому.

Після висловлювань

-

"Ну, нареппі! Славити Бога! Хоч

і досить уже пізно ми взялися за працю, та ліпше пізно, як

.

НІКОЛИ

" •••

Здавалось, що все в нас піде, як рукою відняти. Та не
так легко, як сказати. Показалася, що справа не тільки в ма

лосвідомості деяких батьків. В дечому грішать і наші вершки.

У своїй праці ми боляче відчували наш розбрат. Хотілось нав
колішки стати, з піднесеними руками благати, щоб наші вер

Іпки хоч у цій справі докупи зійшлися, для небесного скле
піння над нашими головами. Очевидно, що самі деклярації
тут не поможуть. Тут треба довшого часу для психічного пере

травлення і перевтілення ідей братолюбства і єдности духа.
Шкільництво наше дуже зрізничковане. В одній місцево

сті- різні школи, в одній школі- різні діти (різних батьків) і
різні вчителі. Піднесення й упадки, успіхи й недоліки трапля

ються в кожній ІІІколі. Але в основному все це залежить від сві

домости батьків, гарних (більше чи менше здібних) учителів і
ставлення до справ шкільництва церкви й проводу.

У праці відчувається брак стрункої структури. Нам вда
лось зцентралізувати наші школи при Крайовому Центрі У кра
їнських Шкільних Рад, з осідком у Вінніпеrу при Централі КУК.

Але все це оформлено на добровільній базі, без будь-яких санк
цій і зобов'язань. В усьому тут- почуття відповідальности за
майбутнє наших дітей. Централі нашій залишається тільки йти

назустріч різним потребам .нашого шкільництва. Без матеріяль
ної бази- це тяжко. Останніми часами став уряд допомагати,
і з цього треба скористатись, але не в тому розумінні, щоб пе
рестати цікавитись нашим шкільництвом. Програми й рівень
навчання
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-

моральна сторінка

-

за нами.

За підвищення учбового процесу
Рівень навчання по наших шкош:tх значно знизився. Ба
гато витрачується в нас часу через недогляд і нашу невпоряд

кованість:

а) треба зревідувати наші програми,
б) деякі підручники треба замінити, або rрутовно пере

робити: зробити їх більш практичними і життєвими,
в)

від

академічного

способу

навчання

треба зробити

крок у напрямі практичного навчання, в тому розумінні, щоб
учні відчули життєву потребу вивчати україн~ьку мову, щоб
зрозуміли вони, що українська мова жива й необхідна,

г) по школах треба оживити конкурси )l\.Ивого слова.
драми, пісні і танку, що й стимулюватиме процес навчання і
виховання. Тут велика робота для референтів, дорадників, ін
структорів: підготовка матеріялів, розмножування практичних

лекцій, підбір лектур, опрацювання іспитових завдань, підго
товка і опрацювання програм і відповідних матеріялів для учи

тельських конференцій, семінарів тощо;

r)

доручити це завдання фахівцям

-

педагогам, які по

винні втягати до помочі молодь, абітурієнтів

-

випускників

Курсів Українознавства.
Рідношкільна справа- це фундамент, на якому будуємо
храм для збереження наших духових вартостей. Чи не тому

Шевченко відложив своє геніяльне перо і сів написати буквар
для дітей? Він починав від букваря. Він знав, що коли не нав
чити дітей азбуки, нікому буде й читати написаних творів. Чи

в нас інший погляд на ці справи? Не встоїться і наш храм, коли

у його підвалинах цеглини будуть крихкі.
Дехто дуже оптимістично дивиться на нашу дійсність,

потішаючи себе тим, що впровадження української мови в
державні школи звільнить нас від обов'язку навчати дітей укра

їнської мови. Такий оптимізм нагадує мені заживання нарко
тиків на смертному ложі. Ми з щирою душею вітаємо україн
ську мову в державних школах, але при тому не сміємо забути,
тдо як ніхто нам нашої державности не дасть, коли ми самі собі

ії не збудуємо, так і мов.:.. наших дітей ніхто не навчить, коли
ми самі їх не навчимо.

185

Наше рідне шкільництво, якби його не осуджувати, має

для нас одне і те ж саме значення, що одноосібне господарство
у відношенні до колективного, де без особливих фондів, без до
сконалого вишколу

з вірою в Бога,

-

наш селянин з щирою любов'ю до землі,

з самопасвятою

і

відданістю збирає

багате

жниво.

В цих коротких зарисах я хотів би тільки кинути жмут
світла на працю, яка лежить перед нами і вона ніколи не змо

же бути здійснена

без

відповідно

кваліфікованих

постійних

працівників.

Як сад не може розвиватися без фахових садівників, так
і наше українське шкільництво, в якому вирощується живу

людину, не зможе розвинутись-розквітнути без своїх праців
ників-садівників.

За цим усім лежать великі гори постійної праці: треба
взяти

до

уваги

фінанси,

дітей дошкільного

приміщення,

і шкільного

віку,

обладнання,

збори,

списки

телефонування,

листування і живі безпосередні контакти, а в навчально-вихов
ній ділянці: конференції, семінари, курси вчителів і садівничок,

а то й батьків, зустрічі вчителів рідних шкіл з учителями дер
жавних шкіл для обміну досвідом. Посилити працю над свіжи
ми

підручниками,

посібниками,

допоміжним

матеріялом

та

предметами унаочнення, як рівнож приступити до видавання

спільного учительського журнала; увійти в найтісніший кон

такт з Об'єднанням Працівників Літератури для Дітей і Молоді
у справі шкільної допоміжної літератури і лектур для старших

кляс; наблизити письменників до наІІІИХ потреб. Частіше треба
відвідувати школи, організувати показові лекції, використову

ючи всі найновіші досягнення технічного порядку, організувати

методичні кабінети, постійно вести точну статистику, робити
підсумки та звітувати.

Працю почато. Але це тільки спалах, а нам треба вічного
горіння: великої відданости й посвяти не одиниць, а цілого за

галу. Оживлення нашої української мови по наших домах, уста

новах і церквах (не тільки говорити про неї, а розмовляти нею)

-

це не справа самої культури, а самозбереження і утверджен

ня нашої субстанції в країнах нашого поселення, прищеплення
цієї мови в серцях наших дітей.
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Автор

(1 .

Боднарчун)

при

праці.

ДО ПРОБЛЕМ ВИШКОЛУ ВЧИТЕЛІВ

Одна з найважливіших проблем у розвитку українського
шкільництва в Канаді -це потреба фахових учителів. Ряди
вчителів, які приїхали з педагогічною освітою, рідшають, працю
вчителів по рідних школах переймають люди доброї волі, але
дуже часто без педагогічної освіти, а молодшим учителям, з
тутешньою

педагогічною

освітою,

брак

досконалого

знання

української мови.

Обстежуючи Інколи, натрапляємо на такі курйози: є вчи
тель, є діти, є програми, є підручники- все є, тільки одне од

ному не відповідає- не на своєму воно місці. Це так, немов би
скласти годинник з різних частин; усе в ньому є, а йти він не

хоче. Програма, підручники- це др угорядне . Учитель- пру

жина. Вітаємо добру волю людей працювати в школі, але дати
їм відповідну освіту - наш обов' язок.
Водієві авта не дадуть права їзди без належного курсу,
практики й іспиту. Без медичної освіти, практики й іспиту ліка-
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реві не вільно лікувати людину. А як у нас з учителями? Чи

фізичний організм складніший від розумового й духового? Хто
візьме на своє сумління відповідальність за неуцтво дітей

-

каліцтво невинних душ?
Праця вчителя з дітьми в наших школах дуже важка.

Тут треба бути, як то кажуть. ''на всі чотири кутим". Тут і ква

ліфікацій мало; треба постійно підвищувати свої кваліфікації
бути творчим у своїй праці. Які в нас МО)Кливості для цього?

Рік-річно відбуваємо вчительські конференції, семінари, корис
туємось різного роду посібниками. Усе це потрібне й корисне,
але короткотермінові семінари не поможуть учителям, які пра

цюють без будь-яких кваліфікацій,

не вишколять нам нових

кадрів. Тому треба думати про вчительські курси.

У Торонті Шкільний Осередок, у роках

1970/71,

два роки

підряд улаштовував однорічні педагогічні курси для вчителів.

Випускники цих курсів і сьогодні при праці. Треба б такі курси
продовжувати й використовувати праці викладачів для поси

лення позаочного навчання кандидатів на вчителів. Заочники

могли б користати з теоретичного навчання, не відриваючись
від своєї праці чи студій, а під час вакацій консультуватись і
проходити практику з учнями на літніх курсах української мо
ви, що їх улаштовують наші установи на деяких оселях чи в

інститутах.
Я не заперечую, що позаочне навчання з ділянки педаго

гіки й української мови успішно може проводити (в ширшому
маштабі) будь-яка з наших наукових установ (УВУ, Гарвард),
але це навчання для кандидатів на вчителів мусить бути без
платне. Бож годі вимагати від кандидата на вчителя рідної

школи витрати часу і грошей для того, щоб стати рідношкіль
ним учителем з заробітком

$60.00

на місяць.

За працю організування вчительських курсів мусить взя

тися наш провід. На цю справу мусять у нас знайтися гроші, бо

це справа не самих батьків ані парафій, а цілої нашої спільноти.
Це треба уважати, як справу першої ваги. Ми не сміємо допус
тити до того, щоб наші домівки залишилися з вивісками й по
рожніми лавками- без учителів, дітей і мови.
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Не встоїться українська мова й при державних школах,

якщо не підготуємо вчителів. Кандидатів на вчителів треба під
бирати з кращих випускників Курсів У країнознавства і особли
во тих, що

готуються працювати вчителями в державних шко

лах. Особливу вагу треба класти на знання української мови,
бо все інше можна набути і в державній школі. З цією працею
треба паспішити й використати досвідчених педагогів з добрим
знанням української мови, поки непізно.

Що зроблено?

Без особливих фондів, без кабінстів і відповідних підруч
ників, при щирій любові батьків до дітей і відданості вчителів
справа рідного шкільництва не завмирає. Ця справа настільки
жива, що- як кажуть- й на камені коріниться.

У минулому році в деяких осередках Канади заїсиували

Шкільні Ради, заплянонано вчительські курси, конференції і
семінарі для вчителів; музичні фестивалі, а на базарах та кар
навалах влаштовунано виставки українських книжок.

Валад

нано живі контакти працівників пера (ОПЛДМ) з учителями і
школами для обміну думок у справі ІІІкільних лектур. Появи

лися свіжі підручники. Створено підручникону комісjю.

Усе це здійснюється без особливих Фондів. завдЯІ<И шо
дям, які жертвують для цих справ увесь сnій вільний час і свою
працю безплатно.

нашій nраці можуть бути і деякі недотягнення. Ми

V

можемо зустрітися і з деякою критикою, особливо, коли йдеть

ся про наші видання. Але хай нам вибачають наші критики

-

ми робимо те, що можливе. А досконалість виробляється тільки
в праці. Наш клич

-

замість критикувати, станьте працювати!

Попри всі наші успіхи ми не можемо закривати очей на
реальну дійсність.

Останніми часами дошкvльно відчувається

занепад нашої рідної української мови, що й ускладнює працю

вчителів по школах. Коли зайдете в школу, то в старІлих кля
сах ще учні розмовляють
клясах

-

українською

мовою,

з молодшими школярами вже

а в нижчих

ледве розмовитесь.

Це стається в nротягу одного-двох рокіn. Люди, що не мають
дітей і не навчають у школах,- не мають про це жодного по-

189

поняття. Тому така необхідна потреба обсте.ж.ування шкіл. Без

обстеження шкіл не знатимем потреб школи ані вчителів. Зараз
виринає необхідна потреба негайного зревідування наших про
грам. Без обсте)кення шкіл ніхто не зможе за цю працю взятись,

бо школи й ріnень знань учнів дуже різний.
Треба покликати до життя постійну програмову комісію.
Підручникона і програмова комісії мусять бути в найтіснішому

контакті. Крім підручникавої комісії, яка тільки апробує під
ручники для ужитку шкіл, куди більша потреба є в комісії ка

бінетного порядку, яка б опрацювала шкільні підручники й
інші матеріяли, потрібні для користування учителів у їхній
праці. V склад такої комісії повинні входити фахівці свого діла:
педагоги, письменники, методисти, мовознавці й мистці-ілюстра

тори. Жодна людина індивідуально не зробить того, що може

зробити гурт фахівців різних ділянок. V цій майстерні опрацьо
вувалися б підручники для навчання української мови як в
рідних, так і в державних школах.

Vее

це можливе було б тільки при впорядкуванні нашого

українського шкільництва, при фінансовій допомозі Шевчен

ківської фундації і урядових субсидій. Перш усього ми муси~1о
і пересвідчитись, що украінсьRе

внутрішньо перебудуватись

шкільництво- це найперша справа. Гроші в нас є, жертвує і

уряд, і Шевченківська фундація, але пригляньмося, скільки в
тому скористало наше шкільництво, скільки вплинуло на спра

ву збереження української мови? Ми не можемо ждати, зало
мивши руки, аж доки наші рідні школи не стануть державни

ми. Ми загубимо дітей, коли завчасу не візьмемось до цих
справ.

Тільки в нашій рідній школі стукотять 1-шйщиріш~ серця

і пломеніє вогник любови до рідного, але як довго він пломені
тиме без "оливи"?
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Семінарі, Курси, Конференції
Від

5

до

16

липня

1976

стараннями цілоденних шкіл То

понта й Гемілтону під керівництвом пані Дарії Дяковеької в

Інституті Св. Володимира в Торонті відбувся семінар для вчи
телів, які навчають іншомовних дітей української мови. Проде
монстровано декілька різних метод: зорово-слухову методу де

монструвала пані Рома Франко, методу "Українська мова очима

)lитини" д'"Р Б. БіланІ, пані Ксеня Турко демонструвала методу
вивчапня української мови в двомовних rпколах, яку уживаєть

ся в Едмонтоні. Виступали тут і запрошені лектори лінrвістич

ного департаменту університету Торонта. Було б баж:аним, щоб

v майбутньому

поруч згаданих метод була продемонстрована і

традиційна метода навчання української мови, бо й при тради
нійній методі деякі наші вчителі мають гарні успіхи

v відділах

jншомовних дітей.

V

Джорд)І< Брав І<аледжі в Торонті піл.

керівнинтвuм

пооф. Е. Бурштипеького два роки підряд відбувалися кvрси
навчання української мови для вчителів. Коли викладачі роз

множать свої конспеr<ти, то ней матеріял послужить для поза
()ЧНого навчання вчителів, які живуть подальrпе від наших цен

трів.

V вересні 1976 р.
Ради КУК Онтаріо

заходами ІІІкільної Комісії Провінційної

відбvлась дводенна

конференція-семінар

vчителів українських шкіл у Торонті. На цій конференції після

з' ясvвання стану навчання української мови в різних системах
відбулись семінарі зайняття по клясах (НИ)І<чих кляс) і за окре
мими предметами (вищих кл яс), почаВІпи від передшкілля до
випускних курсів українознавства, присвятивrпи тут і окремv

vвагу методам навчання української мови іншомовних дітей.

Крім місцевих доповідачів, запрошені б\тли й доповідачі з сv
сіцніх міст дмерики та з Едмонтонv (пані К. Тvрко). Доповідачі
як торонтські, так і запроп1ені гості з-поза Торанта натякнули

на потребу деякого відхилення від академічного способv нав
чання в бік більш практичного, з метою збvдження інтересу в
учнів вивчати українськv мовv й предмети vкраїнознавства.
Тому, що школи в Східній Канаді в деякомv відвотпенні
стоять на вищому рівні навчання, ніж у Захілній Канаді, було в
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пляні почати таку конференцію-семінар із Торонта, використо

вуючи досвід і відповідні матеріяли для проведення конферен
цій семінарів у інших осередках нюІІого поселення: Вінніпеrу,

Саскатуну, Едмонтону, Ванкуверу й Монтреалю. Вона відбулася
покищо у самому Ванкувері, дальші осередки на черзі.

До таких конференцій-семінарів потрібна солідна підго
товка. І то не в тому розумінні, що має цим зайнятися тільки

певний комітет, а що важливіше, щоб учителі у процесі своєї

праці відмічували у записниках усі характеристичні проблеми,
які треба винести на конференцію, а також творчі прийоми, які
ведуть до успішного завершення тої чи іншої лекції, щоб зав
часу познайомити з цим членів комітету. Ніхто не є універсаль

ним, але при дружній співпраці й обміні досвіду можна собі
багато допомогти. У наших умовах, покищо, ми не бачимо ін
ших можливостей у підвищенні рівня навчання по наших шко
лах.

Рідна Школа ім. Лесі Украінки в Етобіко

Порядком обстежень шкіл

15

січня

1977

року я відвідав

Рідну Школу ім. Лесі Українки вЕтобікопри вул. Толіда

10.

Школа приміщує1ься в будинку держанної школи. Вона

тут відносно нова, бо заїсиувала перед 6-ма роками. Зорганізу
вав П Петро Маєвський, теперішній директор школи.

У перших своїх початках ця школа була предметом спір
них питань на зборах ОУП і на засіданнях Шкільного Осередку.
Бо саме в той час у нас ішла акція за об'єднання шкіл, а не

роздроблення. Але п. Маєвський переконав нас, що тут знайшов
близько сорока учнів, які до жадної нашої школи не ходили,
та що школа в цій дільниці необхідна.
З перших початків існування цієї школи покровителем їі

був і зараз є місцевий відділ КУК Торонта.
По якомусь часі вирипула друге спірне питання, бо в
цьому самому шкільному будинку заіснував дитячий садок,
який згодом переростав в окрему школу. Існування двох окре

мих українських шкіл в одному будинку державної школи ви
кликало деяке неRдоволення серед нашого громадянства. За

обопільною згодою (а може, під тиском громадської опнії) шко·
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ли погодились на одне керівництво.

Директором лишився п.

Маєвський, а його заступником і завідувачем навчальної час
тини так званої Кооперативної Школи

-

пані Дарія Даревич.

Обидві школи працюють як одна школа, але з різними учнями,
клясами і методами навчання.

Чим це пояснити? У цій т. зв. Кооперативній школі, що

їі навчальною частиною завідує пані Даревич, здебільша висія

лись діти на1пої молодої інтеліrенції, яка приділяє особливу
увагу справі навчання української мови.

Ця школа почала з окремого дитячого садка. Батьки не
жаліють ні грошей, ані труду, щоб поставити школу на високо
му рівні. І ніде правди діти, учні розмовляють ще доброю
українською мовою. Навчання в цій школі ведеться за методою
тем, які зацікавлюють дітей і збуджують у них бажання вивча
ти українську мову. Школа влаштовує часті екскурсії, відвіду
вання музеїв, зустрічі тощо.

Не кожна школа може собі на це дозволити. Я перегля

нув збірку матеріялів, опрацьовану матерями і вчителями. Там
є багато корисного матеріялу, що може послужити й іншим
школам. На моє питання: чи в майбутньому кляси обидвох
шкіл зіллються, ніхто не дав мені належної відповіді. Але поки
що навчання в обидвох школах проводиться паралельно.
Важливе, що школи вже під одним керівництвом. При
тісній співпраці вчителів, при обміні досвідом і матеріялами

або й учнями, при нале)І<Ному розподілі дітей по клясах, де ко
жен учень рівний і віком, і рівнем знань,

-

школа може мати

великі перспективи у своєму розвитку.

Школа ім. Лесі Українки має добре керівництво, досвід
чених учителів, дбайливу опіку батьків, працює за програмою

КВОР. На першому поверсі вчителюють: Леся Щепанська (пе
редшкілля), Марійка Вітер

(1.

кляса), Оля Задорожна

Дарія Даревич (З. кляса), Богданка Цмоць

(2. кляса),
(4. кляса). Дарія Да

ревич (відома як маляр-мистець) заступає директора і керує
навчальною

частиною.

Допоміжні

матеріяли

опрацьовують:

Іроїда Винницька, Богданна Цмоць, Тетяна Джулинська і Тетя
на Онищук.

На другому поверсі: Марта Винницька

Гринь

(1.

кл.), Марійка

(2. кл.), Стефанія Луцик (З. і 4. кл.), Зеновія Маєвська
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(мова в 5-й і 6-й кл.), Олег Гордієнко (історія і географія в 5-й
і 6-й кл.), Петро Маєвський

(7.

кл.). При школі ведеться навчан

ня релігії, співу, народніх танців. Директор школи рік-річно

постійно бере із станиці ОПДЛМ велику кількість літератури
для своїх учнів.

Із цієї школи виходжу з чистим сумлінням і зміцненний

на дусі. Тут є гарні діти, досвідчені вчителі, дбайливі батьки:
адвокати,

інженери,

професори університету,

вчителі.

Вони

зроблять усе можливе, щоб школа існувала. Вона має всі дані
для свого розвитку.

Наступного навчального року Кооперативна школа пере

йменувалась на школу ім. Цьопи Паліїв і перенеслась у нову

дільницю міста. Тепер існують обидві школи одна від одної не
залежно- під окремими керівництвами.

У школі ім. Лесі Українки навчається

ім. Цьопи Паліїв-

87.

67

учнів, а в школі

Як бачимо, число учнів у двох школах

збільшилось.

Рідна школа при парафіі Петра і Павла у Скарборо
Давно я вже не був у цій школі. Але устатковання ЦІЄІ

школи, вчителі, їхня праця і проблеми, як і всіх інших шкіл, які
я колинебудь відвідав, увесь час стоять живими переді мною.
Та, на моє здивування, у цій школі я застав зовсім нових учите

лів і нове керівництво.
Людина, що проводить мене на другий поверх, каже, що
директором цього року є принципал державної школи Даннло

Босий. Це мене дещо насторожує, бо йду до школи без попе
реднього домовлення.

Я потрапив саме на перерву, коли всі кляси збирались на
спільну лекцію співу і танців. Знайомлюся з директором і вчи
телями. Всі вони молодшого віку, з тутешньою освітою і стажем
праці в державній школі.
Учні погруповані по клясах за віком і рівнем знання

української мови. Учителі розподілені так: Богдан Качор
пінь, початковий), Оля Боднар
Микитюк

(3.

(2.

(1.

сту

ступінь розмовний), Оксана

ступінь), Ірина Стефаник (акредитований курс:

9.

кляса, спів і драма), Зоряна Со кольська (історія і географія в
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усіх відділах), Анна Марія Мацко (дитячий садок), Роман Нико

лишин і Марко Олійник (танці і спів). Релігійні навчання (сес
три служебниці: Вірджінія і Рут). Настоятель парафії о. Іван
Ващук. Навчання у школі відбувається кожної суботи від

9:30

до 2-ої по полуднІ.

Приємно вражає добра дисципліна в цій школі. Стоїть
громадка дітей на сцені, мов козацтво на Січі, ані руш. При

гуртових зайняттях заходять усі вчителі з директором. Всі учні
співають і всі танцюють, без вибору. Діти в більшості англомов
ні, і вчителям доводиться розмовляти з дітьми по-українському,

а в той же час усе те пояснювати по-англійському. Або навпаки.
Як інформує присутній тут Д. Галушка, ця громада не
велика, але має гарні прибутки, у пляні є будова нової церкви
і школи.
Тому, що директор і вчителі одночасно працюють і в дер

жавних школах, мені цікаво було, наскільки ці вчителі набли
зили цю школу до режиму школи державної? Чи є яканебудь
співпраця у пл я нах, програмах, методиці та напрямних? Дирек
тор відповів, що жадного порівняння не може бути.
Рідна школа відповідає потребам батьків, Церкви, своєї
громади і всієї нашої спільноти. У сі ці чинники впливають на П
розвиток, від їхньої настанови і від їхнього ставлення до справ

школи залежить П успіх. Найкраще вишколені вчителі не помо
жуть, коли діти вдома не чують мови, яку вивчають.

В розмові парох о. Ващук висловив бажання, щоб дати
повний і точний звіт про школу, який включав би всі вказівки

і поради. Це послужило б школі в ії розвитку. Це можна зро

бити після точнішого обстеження школи. Але самі вказівки і
найкраще висловлені ідеї не поможvть, якщо ми не зможемо їх

здЦkнити. Учителі знають, що і як ~авчати. Вони зроблять усе,
що зможуть, а решта за батьками.

У своєму письмовому звіті я підкреслив, що школу цю
клясифікую, як школу другого ступеня, де учні в більшості ан
rломовні. Таких шкіл у Торонті є чотири. Це діти в більшості
третього покоління в Канаді, або мішаних подруж. Тож і від

батьків забагато вимагати не можемо. Особливої уваги цій шко
лі приділяє д-р О. Сокальський із своєю дружиною. Дуже миле
враження на мене справив дитячий садок, який веде Анна Мац-
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ко. Цей садок- це свіжі паростки цієї школи, які подають нам
гарні надії.
в Торонті

Субота,

5

лютого

1977

р.

Рідна Школа ім. Т. Шевченка при катедрі Св. Володимира

Ця школа робить гарне враження зразковим порядком,

витриманою дисципліною й гарним устаткованням. Клясні кім

нати просторі і світлі, заповнені учнями. Учителі, в більшості, з

добрим знанням української мови і педагогічним досвідом. Тут
учителі старші з европейською освітою, молодІІІі з тутешньою
і наймолодші-випускники Курсів Українознавства ім. Івана

Котляревського. При тісній співпраці й обміні досвідом вони

взаємно

себе

корисно

доповнюють.

Довголітня

директорка

школи добр. М. Фотій вкладає в школу ввесь свій досвід, свої
вміння, з почуттям великої відповідальности за майбутнє дітей
і громади. Релігії навчають отці настоятелі: протопресв. Дмитро
Фотій і прот. Юрій Ференсів.

При вмілому і дбайливому керівництві, при гарних учи
телях- гарні діти. Це тоді, коли вчителі дорожать своєю про

фесією, душею прикладаються до своєї праці, знають своїх ді
тей і люблять їх, а діти розуміють учителів, і коли між учителя
ми й батьками є повне порозуміння і співпраця, коли громада
дивиться на дітей як на своє майбутнє, цінить працю вчителів і
в усьому йде назустріч.
Усе, що гарне плекається в цій громаді- прищеплюється

й дітям. Воно немов просякає крізь стіни і якимось невидимим
струмом насичує дитячі душі.

Поруч із навчанням особливу увагу приділяється тут
релігійно-національному вихованню.

Ми, вчителі, зібралися в канцелярії шкільній, щоб обго~
ворити лекції та обмінятись думками. Ми підкреслили все до
датнє і жалілись на наші нестачі. А ці нестачі інколи бувають
незалежні від нас, учителів.

При найбільrпій посвяті і відда

ності ми нічого не зробимо, коли не будемо мати підтримки
від батьків. Натрапляємо теж на труднощі з приводу зревіду
вання наших програм та перестарілих підручників.
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Не добре, коли в рідних школах навчається історії з тих

самих підручників, що й на Курсах Українознавства. У рідних
школах повинен бути підручник відповідний до віку і рівня

навчання, у формі оповідань і малюнків, які б учням були при
ступнІ и цікаві. На Курсах Українознавства потрібно підруч
ника обширнішого і глибпrого змістом в кореляції з історією

літератури й культури з обrрунтованими висновками. Без істо
рії України не можемо обійтись, бо історія

-

це як рідна мати:

вона нас навчає, виховує. А наша історія багата й гарна.
Занедбана в наших школах каліграфія-краснопис. Це під
деяким впливом державних шкіл та й через те, що не вистачає
нам часу на це. Бо на першому місці ми мусимо ставити роз
мову й читання, а на другому писання.

Мабуть, це єдина школа, де плекається каліграфія. Учні
пишуть розбірливо у графонаних зоrпитах (у початкових кля
сах). Але справа в тому, щоб це не практикувалось коштом роз
мови й читання.

При школі є хор, оркестра і аматорський гурток. Учні
влаштовують усі шкільні імпрези: Свято Миколая, Ялинку, кон

церт на честь Шевченка, День Матері, концерт на закінчення

навчального року, і беруть участь у громадсько-культурних
імпрезах. Є погляд, що надмірність імпрез відтягає дітей від
навчання. Це так. Але праця на сцені, якщо їі поєднувати з

програмою навчання- дуже корисна. У навчанні мусить бути
різноманітність, пов' язання теорії з практикою.
При школі є дитячий садок, що його веде пані Ірина

Мельник, а їй помагає Ірина Дрозд. Також часто відбуваються
батьківські збори й засідання вчителів. Між Рідною ІІІколою
ім. Т. Шевченка і Курсами Українознавства ім. І. Котлярев
ського, що працюють під одною стріхою, але окремим керів

ництвом (дир. Курсів Андрій Ліщина), є повна співпраця.
Із цієї школи я виходжу з докором сумління: наговорив

учителям, а вислухати їх у мене не було часу. Спішу на музич
ний фестиваль, бо й там діти, і там ждуть мене.
Виходжу, а вслід за мною лине пісня школярів

-

Шев

ченкова пісня. Це п. Іван Пасерб навчає тут музики, співу та
дириrує аркестрою й хором. Пан Пасерб досвідчений учитель
музики в державній школі, але поза своєю щоденною працею
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знаходить час посвячуватись для навчання дітей у Рідній Шко
лі.
Школа при катедрі Св. Володимира належить до передо

вих шкіл у Канаді.

Рідна Школа при церкві Успіння Богоматері в

12

лютого

Micciccara

1977

Ждучи до пє1 школи, я ввесь час відчував у душі якесь

хвилювання ,неспокій. Хвилювання наростало в наближенні до
зустрічі з людиною, яка несе важкий хрест з приводу смерти

свого мужа і батька маленьких діток.

Свіжа врата

-

свіже

страждання. Ми всі, хто знав Віру Костецьку або П покійного
чоловіка, до болю відчули оцю смерть- велике страждання.
Відчули це і наші найменші, бо пані Віра- це їхня вчителька.

А перед дітьми із своїм важким душевним болем учительці не
сховатись.

Директорку школи пані Віру Костецьку я застав при
праці. Вона тримається, не подається, придержуючись поруччя

східців, одвірків клясних кімнат. Вдумлива, тепер мало говірка,

проводить мене по клясах. В їі очах Іде бринять сльози, але вона
з ними ховається. Всі вчителі це бачать, відчувають і співчу
вають, але в гармонії дитячих голосів ці вболівання якось за

тушовуються і набагато легше проходять- минаються.
Школа працює. Кожна вчителька на своєму місці, із сво

їми вміннями і здібностями. Це немов дві окремі школи: школа
для дітей, що розмовляють по-українському, школа і для тих,

які ще не розмовляють або дуже мало знають мову, але хочуть
П знати, хочуть розмовляти.

У цій школі я був два роки тому, і мені тепер цікаво бу
ло знати, чи ця школа (зокрема мова) розвивається, чи тут вона
знайшла свій rрунт? У школі навчається
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дітей: вісім кляс

і три відділи іншомовних дітей. Є теж і передшкілля, в якому
теж є діти, що розмовляють по-українському, та іншомовні.

Усе це свідчить про живучість і розвиток цієї школи. Учитель
ки тут, як і директорка, здебільша

-

молодь. Але гарно, що

між ними є і старші, з більшим досвідом.

198

Передшкілля ведуть:

Рома Білик (український відді"1),

Анна Брездень (іншомовний відділ). В іншомовних клясах Ірка

Дичок, Маруся Карп'юк, Оксана Винницька. Це немов дослід
ницькі відділи, хоч, щоправда, вчительки вже натрапляють на
методи, якими досягають деяких успіхів. В україномовних кля

сах працюють: Ірка Березовська, Марта Григоріїв, Оксана При
шляк, Надя Пеленська, Ліда Тиська, Слава Сагайдаківська, Лю

ба Медицька.

Моя зустріч з учителями при обговоренні лекцій була
дружня і тепла. В загальному я підкреслюю тут добру дисци
пліну і зразковий порядок.

Особливо приємно спостерігати

при праці дітей, які не знають мови, але хочуть й знати. Вони
помагають собі різними способами, дорожать кожним завченим

свіжим словом. Вони донесуть це слово додому. Коли б так
батьки помогли їм ці слова використовувати у практичному
житті, діти були б дуже вдячні батькам.
Звідки ж тут іншомовні діти? Це діти здебільша мішаних

подруж. Але це трапляється і в однорідних: мати або батько
народились на чужині, у Франції чи деінде, і не мали свого
середовища для вивчення мови.

До Торанта я повертаюся з молоденькою вчителькою

пластункою Іркою Дичок. Оповідає мені вона, як через дітей

помагає їхнім батькам вивчати українську мову. Дивлюсь на цю
юначку, яка сама ще вчиться в школі, а навчає дітей мало що

молодших від себе. А після навчання повертається додому тіль
ки на хвилину і далі в дорогу, бо у Пласті їі жде гурток

-

вона

провідниця. Вона в постійній погоні за свіжими досягненнями

для себе й молодших від себе, а то і для старших- для бать
ків своїх учнів. У цих дітях їі майбутнє.
Призналась до мене теж і молоденька вчителька Оксана
Пришляк. Згадала, як колись я навчав їі співу в шкоя:і УНО.
Дивлюсь на неї, вдивляюсь і не надивлюсь. Згадав. Та це ж та,
тоді з наймолодших кляс, така непосидюrца, допитлива, говірка

-вона все мусїла побачити, все знати, завжди вона попереду.
А тепер думаєш: передових змалку видно.

Багато паселюється тут молодих українських подруж, що

й обнадіює майбутній розвиток цієї школи.
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Курси Українознавства ім. Т. Шевченка при осередку СУМ-у
в Гамілтоні
Понеділок,

-

31. 11. 1977

А куди це ви в таку заметіль та морози вибрались?

Підождали б весни, як закує в ліску зозуля, як вийдуть діти на

луг збирати квіти ...

-

говорить до мене людина в автобусі з

засніженими повіками, і я вже бачу, що це наша людина та не

в нашому краю. Не кує тут нам зозуля, не збирають діти квітів.
Нам треба шукати цих дітей у найбільшу заметіль, у найтяжчі
морози.

Ми вже в Гамілтоні. Кажу
ється, що поруч зі мною люди.

11

МИ", бо все ж таки мені зда

Ось як і ця людина: ти їі не

знаєш, а вона знає, куди ти, та в яких справах.

Я невимовно зрадів, коли побачив оцю нашу рідну ви

nіску: ~~Український Дім" на будинку, що був сьогодні освітле
ний. Мене зустріла директорка школи пані К. Онуфрик.

-

Вибачте, але я вже був тут у вас у суботу

22

січня

вранці, помацав за клямку й вернувся до Торонта. Я й не по
думав, що і в державних школах немає навчання через цю сні

говію й морози,- жаліюсь директорці школи, а вона посміха
ється.

-

V

морозний ранок,

22

січня, ми виходили з дітьми на

nрочистість піднесення прапорів до міської ратуші ...

А я й подумав: не побоялись діти морозів, не ждали го
лосу зозулі в ліску.
Зупиняюсь на лекції історії України. Учитель- інж. Ро
ман Стахів. Тема: Нова Українська Держава. Приємно, що на

третьому

році

Курсів

Vкраїнознавства

проробляється

Нова

доба. Трапляється де-не-де, що застрягнемо десь у Княжій добі
й ані кроку з місця. Забуваємо, що молодь нашу більш усього

цікавить сучасність і майбутнє. Виклад прозорий, приступний
учням, цікавий. Учитель уміло пов'язує минуле із сучасним у
взаємозалежності з подіями в інших тодішніх державах.
Учні

з

зацікавленням

сприймають

розповідь

учителя~

ставлять запитання і доповнюють своїми спостереженнями, що

свідчить про добре засвоєння попередніх лекцій.
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Так дуже хотілося б побувати в кожного вчителя, на

кожній лекції від початку до кінця, щоб знати, як учитель бу
дує свою лекцію, як веде й закріплює, але час у нас обмежений.
Ми використовуємо довшу перерву для обміну думок з учите

лями. У них багато різних питань.
Учителями тут працюють: Катря Онуфрик (директор),
Стефа Довгань, Тамара Потічна, Таїса Ружицька

(мова), д-р

Галина Семенюк (література), інж. Р. Стахів (історія і геогра

фія), Стефа Баран (історія і географія у нижчих клясах), К. Ону
фрик (культура). При школі діє й дитячий садок, який веде пані

Ст. Баран. Головою Батьківського Комітету є п. Петро Гойда.
До свого переселення до Вінніпеrу, директором Курсів Україно

знавства був тут о. Тимофій Міненко.
Курси ці започаткувала молодь тоді, коли ще й Рідної

Школи тут не було. Зібрались хлопці й дівчата з різним рівнем
знання, але з великим бажанням оформити середньошкільну

освіту глибшими знаннями про Україну. Було це

1958

року. Із

тих перших випусників працює тут тепер учителькою пані Стефа
Баран. Вона учителює із своїм чоловіком п. Богданом Бараном

також в державній школі.

Ця родина багато посвячується в

праці для нашої молоді.

У цій школі відчувається теплу атмосферу між учителя
ми й директоркою школи. Всі вони з гарним досвідом і зі щи

рим почуттям обов'язку.
На курси доїжджає молодь з Брентфорду, Бурлінrтону,
Вайнони й інших менших містечок.

Ми прощаємося з учителями, обіцяючи частіше зустріча
тись. Інж. Р. Стахів відвозить мене на автобусну станцію. У су
мерках вечора кучугури снігу, відгорнені плугами, нагадують

руїни воєнних бункрів. Вулиці прибрались у rердани ліхтарів,
немов у великий празник, а місто загорнулось у квітчасту ризу

багатобарвних світел.
Свято-Миколаївські Курси УІ{раінознавства в Торонті

Канади?

Як не навкучиться вам оця мандрівка з краю в край

-

ставлять мені запитання вчителі.

Що ж сказати? Не легка вона, але цікава. Особливо для

людей, які люблять подорожувати. А в дорозі, звичайно, трап-
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ляється втома, зневіра, а подекуди на переміну

-

підсилення і

піднесення. Успіхи чергуються з невдачами і навпаки. Тут і там
зустрічаємо гарних учителів, з добрим досвідом, з якими при
ємно поділити свої думки. З таким наміром відвідую Свято-Ми
колаївські Курси Українознанетва в Торонті.
Я згадав, що в цю пору тут перерва, учителі сходять з

учнями на залю за окремі столики на каву. Таку обстановку я
зустрічав не в одній школі, і варт порадити школам, які ще

цього не практикують, щоб заплянували такі хвилин, з кори
стю для учнів і вчителів. Учні тут привчаються до родинного

стола, співдружньости й корисних гутірок з колеrами, а то й з

учителями. Вони не потребують вибігати на вулицю, яка дуже
часто запоморочує їхні думки та враження, які вони виносять

із своїх лекцій. Учителі мають нагоду тут обмінятися думками,
що виринають у них у процесі лекційної години тощо,- це їх

відпружує, скріплює. Отож роблю вчителям несподіванку, за

ходжу до них на чашку кави й корисну гутірку або, інакше ка
жучи, заходжу до них на пораду. Тут дуж.е добірний і цікавий
склад учителів. Згадаю бодай тих, яких зустрів тут при столі:
директорка цієї середньої школи Ярослава Зорич, відома нам

як добрий педагог, а декому більш відома як редакторка Жіно
чого Світу.

Mrp

В. Кузь

-

голова ОУП Канади, мrр. Т. Горохо

вич-редакторка і суспільна діячка, проф. д-р М. Павлюк
дуже цікава і свіжа в нас людина-науковець, учителька М. Хар
чун- свіже підсилення, Б. Дума- молода вчителька з канад

ською освітою. В іншу суботу можна ще й зустріти інших ці
кавих викладачів: священики о. І. Сиротинський і о. Ю. Мики
тин, пані Валя Копиленко, мистці М. Левицький і Ліда Палій,

Юрій і Роман (брати) Беретельники

-

студенти, Квітка Кон

драцька (дириrентка), Ю. Микитин, Зенко Зварич

-

молоді

вчителі, які викладають на Курсах Українознавства Св. Мико
лая. Люди молодші і старші з різнихзакутинУкраїни і тутешні,

з різних шкіл, різного віку й зацікавлень так гармонійно себе
взаємно доповнюють.

Матуральві іспити вже тут відбулись і пройшли з гарним
успіхом.

У старших клясах учні, здебільша, висіяні, кращі з кра
щих. Батьки дбають про дітей і з вимогами ставляться до вчи-
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телів. Учителі солідно готуються до своїх лекц1и, але праця з

дітьми дозріваючого віку

нелегка. Я був на лекції у проф. М.

-

Павлюка. Предмет- граматика української мови. Тема лекції:

Розгорнене складнопідрядне речення (ІV-ий курс). Проф. Пав
люк- знавець свого діла. Мова в нього гарна, виклад легкий,
прозорий.

Викладач спокійний,

своєю ввічливою усмішкою.

зрівноважений, милує учнів

Учні активні.

Вони, видно, звіря

ють цей матеріял із знаннями граматики англійської мови, бо
часто деякі питання передискутовують.

Для унаочнення пода

ного матеріялу викладач користується схемою на таблиці.
На другій лекції я був у мrр. Тоні Горохович, на першо
му курсі. Предмет
полку

Ігоревім"

-

українська література. Тема: "Слово о

(лекція

на

повторення).

Лекція

проходить

швидко- учні матеріял засвоїли на добре. Учителька закріп

лює матеріял, наголошуючи все найважливіше, що учням необ
хідно знати. Вона поглиблює матеріял, добуваючи з нього дуже
цікаві учням деталі, яких і в підручниках наших немає. Кляса
вирівняна, учні активні, паважне в них ставлення до завченого

матеріялу.

Директорка школи Ярослава Зорич, як добрий психолог
і педагог, добре знає характер кожного вчителя, його підхід,
знає кожну клясу, кожного учня та всі їхні потреби.
Відвідуючи школи, побуваючина лекціях різних учителів,
бачу, яка необхідна потреба у нашому спілкуванні, щоб учителі

могли побувати на лекціях одні в одних різних шкіл, для обмі
ну досвідом.

Тому треба вважати доцільними відвідини учнів Курсів
Українознавства з Лондону зі своєю директоркою Лесею Храп
ливою-Щур та о. парохом Заяцем

16

грудня

1978

р. з метою по

бувати на лекціях Свято-Миколаївських Курсів Українознав
ства, познайомитися з учителями й учнями, обмінятись думками
і своїми враженнями та плянами праці на майбутнє.
В лютому

1979

року ІІІколу цю відвідала гостя з України

Надя Світлична. Учителі й учні з великою приємністю вітали

гостю, любувалися ії чудовою українською мовою і красномов
ним читанням поезій.
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Тяжке єднання наших поколінь

Я вже тримаюся клямки, з валізкою в руках виряджений
у далеку дорогу. Крізь шпару дверей в тискається жмут листів,
журнали й газети. Зупиняюся, щоб розглянути їх, чи не стосу

ються вони до моєї подорожі. Найбільше боюсь листів змісту:
не їдьте до нас

-

ми не існуємо ... І такі листи трапляються.

Розгортаю часопис .,Канадійський Фармер", очі мої спинились

на рецензії: .,Той, rцо покоління єднає". Автор П проф. Іван
Овечко, рецензія стосується моєї повісти .,Покоління зійдуться".
Проф. д-р Іван Овечко про книжку висловлюється, як

звичайний читач

(так він сам про себе із скромности), а такі

рецензії нам найбільш корисні. У цьому світі якість книжки
калькулюється зацікавленням читачів. Читач вирішує про вар
тість книжки. Найкраща книжка, з найкращими рецензіями
тут викидається з бібліотечних полиць, якщо вона не має свого

читача.

Завдання

наших

рецензентів

-

зацікавити

читачів

книжкою. Наша книжка розминулася з читачем. У наших книж

ках не про те пишеться, чим люди цікавляться. Для самого збе
реження української мови, для прищеплення дітям любови до
мови і книжки важливе, щоб ця книжка більш чи менш
талановито написана (якщо не шкідлива) - була запропонована
читачам. У читачів є різні зацікавлення й уподобання. Тому
обмежитись тільки до якоїсь великої літератури було б не
корисно.

Для нашого майбутнього самозбереження в Канаді треба
було б посилити нашу працю з самих низів: від дитячих садків,
шкільної лавки, від праці з молоддю: окремі зайняття з почат

ківцями-адептами пера- те, що робить проф. Нитченко в
Австралії. Тут потрібна не тільки надбудова, але- що головне

-

підбудова, бо без підвалин найкраща будівля не встоїться.
Що стосується єднання поколінь

-

тяжке воно. А воно

є, я його зустрічаю на кожному кроці, особливо серед нашої

молоді, яка на наше роз'єднання дивиться дуже скептично. По
кине нас наша молодь, коли ми посилюватимемо

поняття

про

якісь дві окремі України й окремі народи: .,східняки" й .,захід

няки", про дві якісь окремі мови

-

про мову галичанську і

наддніпрянську, коли не знатимемо своєї питомої культури й
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питатимемо: канадська чи підсовєтська? Серед нас є й такі, які

категорично проти будь-якого єднання.
В дороrу на зустріч із своїм поколінням

Пробиваюся крізь снігові тунелі. Прислухаюсь до дале
ких гудків. Ранок оповився в сіру пелену мряки. Літаки відкли
кані. Я з валізками: в них книжки й різні допоміжні матеріяли,

що мають лособляти вчителям у навчанні дітей української
мови. Десь там в кінці моєї дороги- люди: старші, молодші,
молодь і діти. У них так багато буде різних питань. Не висло

вленим буде: чи треба навчатись української мови?

Це таке

тривожне питання, що ледве чи кому відкриються уста цим

питанням. На згадку про нього холоне кров у жилах. Але воно
назріває.
Дорога моя на далеку віддаль. Вона переткана цікавими

краєвидами, сніговією і проблисками сонця.

Мряка розступилась, піднялись вершки в небо, гудки
сповіщають про рух літаків. Свищуть пропелери, розступаються
хмари, линемо у світ сонця.
Втретє у Ванкувері

Аж ось і Ванкувер. Я опинився мов на іншій плянеті:
тут зелень, сонце

...

Відвідавши Рідну Школу при українській православній
громаді та Рідну Школу при українській католицькій громаді,

відбув нараду з учителями. Недавно я тут був, а вже застав
деякі зміни.
Торкнуся тільки одного питання, розгляненого на наших
нарадах, що де в чому стосується й до інших шкіл Східньої і
Західньої Канади, а саме: деякі ІІІколи навіть на самому пів

річчі підручники Марії Дейко й деякі інпІі замінили підручни
ками, що їх видало Міністерство Освіти Алберти. Учителі вва
жають, що ці підручники легші й цікавіші дітям, які по-україн
ському не розмовляють. Всежтаки, поки діти візьмуться за ці

читанки, повинні пройти букварну частину. Треба взяти також
до уваги те, що ці підручники виготовлені для дітей, які укра
їнської мови наnчаються кожного дня, а не один раз у тижні.
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Ці підручники можуть послу)кити початковим клясам рідних
шкіл тільки як допоміжний матеріял у навчанні мови. Зрештою

-

досвід покаже.

У Брітанській Колюмбії я ще відвідав місцевості Кем
люпс, Вернон, контактунався телефоном з Кельовною та іншими
нашими поселеннями.

Треба вчителів
В загальному тут відчувається брак учителів. Є діти, мо
лодь

-

вони танцюють, співають, а навчати мови немає кому.

Виринає потреба влаштовувати тут літні курси навчання мови,

щоб таким чином навчанням української мови можна було
охопити дітей, розсіяних по різних закутках нашого поселення.

Уважаємо, що при таких курсах мо,кна б провести теоретичний
і практичний семінар для кандидатів на вчителів.

У Берноні вибрано підготовчий організаційний комітет
для провідання цих можливостей

- його очолив Іван Стан
(молодший). Є ще можливості позаочного (кореспонденційного)
навчання, але це вже менш успішне.

В

розмові з екзекутивним директором

Централі

КУК

д-ром Кальбою ми погодилися в думках, що наші вчителі-пен
сіонери зі Східньої Канади повинні поселюватись на відпочинок

у Західній Канаді і тут допомогти батькам у навчанні дітей
української мови.
Тим часом, ванкуверські вчителі дуже песимістично ви

словлювались про такі можливості, мовляв: "Коли декому із

новоприбулих було запропоновано паселитись у Ванкувері, ка
зали, що воліють вернутись на Сибір ... Деякі вже тепер пересе

лились до Ванкуверу: фахівці з доброю мовою, але від праці
втікають, ховаються ... " Тут треба підкреслити, що серед таких
обставин проф. В. Ревуцький вийняток. Він поза своїми зайнят
тями ще знаходить час на викладання на Курсах Українознав

ства у Ванкувері. Тут і наш торантовець

-

Валерій Літвінов

-

дуже активний у громадській праці.

У Ванкувері є багато впливових людей. На жаль, ніхто
ще не домігся в урядових колах будь-якої фінансової допомоги
нашим школам чи курсам.
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Як тільки організаційному комітетові у Берноні вдасться

зробити щонебудь для

влаштування літніх

курсів навчання

української мови, виїдуть туди фахівці відбути такий курс та
семінар для кандидатів на вчителів.

3

Ванкуверу до Торонта з зупинкою в Едмонтоні

Брітанська Колюмбія вже за нами, потонула в сумерках

вечора, за засніженими верхами. Вертаємось із свіжими проб
лемами і думками. Коли б скоріше до Едмонтону, щоб приєд
натись цим баrажем до справ, що розглядатиме їх Всеканадська

Конференція Централі

KVK.

Останніми часами Захід привернув увагу Сходу реоргані
зацією свого шкільництва; посиленням навчання української

мови у двомовних клясах сепаратних і державних шкіл, де

50%

часу щоденно присвячується навчанню української мови.

Це вперше відбувається тут конференція Централі

KVK.

На конференції особливої уваги приділено справі українського
шкільництва. Влаштовано панель, у якому взяли участь: д-р Б.
Білаш

-

українська мова в державних школах, пані Ксеня Тур

ко- українська мова в сепаратних школах, п. І. Боднарчук
українська мова в рідних школах та на Курсах Українознав

ства. (Конференцією проводив д-р С. Радчук, през. KVK).
На Конференції не двозначно підтверджено, що першою
мовою для українських дітей має бути не мова, якою вони кра

ще розмовляють, а прадідівська українська мова, що робить
нас окремим народом.

Другим нашим важливим завданням

було з'ясувати людям, щоб нашу шкільну мережу не звужува
ти, а навпаки- поширювати до таких розмірів, щоб охопити
навчанням української мови якнайширші кола нашої дітвори,

а то й старших. І третє не менше важливе завдання, щоб учителі
української мови різних типів і систем діяли скоординовано,
як одна родина: в взаємопошані і у взаємодопомозі. Ця ідея

мусить пронестися по цілій Канаді.

Влаштовано окремий панель для справ культури.
Двомовні школи в Едмонтоні і наші Рідні Школи

Окрему увагу приділено на конференції справам двомов
них сепаратних шкіл Едмонтону. Під час конференції висвіт-
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лено відеофільм про навчання української мови у двомовних
українсько-англ1иських клясах публічних шкіл, а в понеділок

28

лютого ми відвідали таку школу при

Vкраїнській

Католиць

кій Парафії Св. Мартина. Школа ця зробила на нас гарне вра
ження. Успіх у навчанні залежить тут від вчителя: від його

уміння й бажання навчити дітей української мови. Для нав
чання української мови відводиться тут щодня

50%

часу. При

навчанні деяких предметів учитель може й користуватись ви

кладовою українською мовою, але його обов'язком є так реrу
лювати навчанням, щоб учні його одночасно і не відставали в
навчанні англійської мови. Голова Шкільної Ради Сепаратних

шкіл Едмонтону П. Жібо позитивно висловився про внеліди
З-річного навчання в двомовних українсько-англійських школах.
Він, між іншим, ствердив, що українські діти, вивчаючи укра
їнську мову, не відстали в навчанні таких предметів, як англій

ська мова і математика. В навчальному році

1976/77

них клясах сепаратних шкіл Едмонтону навчалося

а в двомовних клясах державних шкіл біля

у двомов
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учнів,

250.

Хочемо вірити, що з цих шкіл вийдуть діти з добрим

знанням української мови, які повернуть до батьківських домів
українську мову.

Все ж таки якими успішними ці школи не були б, ми не
можемо покладати надії, що ці школи охоплять навчанням
української мови всіх наших дітей, і відпаде в нас потреба у
наших рідних школах.

Ці школи повинні переконати наших

батьків, що діти наші можуть одночасно, поруч із навчанням
в державних школах, вивчати й українську мову.

Завершенням конференції в Едмонтоні був виступ д-ра
Івана Лисяка-Рудницького на тему Канадський Інститут Укра

їнських Студій, його цілі і завдання.
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Гуртон нниrопюбІв РІдної Шнопи Ім. Т. Шевченна в ЕтобІно, ОнтарІо, при
зустрІчІ з письменницею Опьrою Ман.

Дирентор wнопи панІ МарІн Мапащун,

учитепь проф. ЯнІв Нозповсьний.

РІдна Шнопв при унраінсьнІй натопицьнІй цернвІ Св. ВопоАимира в
ПІвнІчному ТоронтІ, Аирентор о. В.
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Шевчун.

8

АБІТУРІєІ-Іти КУРСІВ УКРАіНО'JІ-ІАвствА 1гет~•.:.,
СВЯТО·МИКОЛАіВСЬКОі L..ІКОЛИ,ТОРОНТО ~~·~.J

Група бандуристів при wнолі ім. В. Сарчука. Перший рнд: Андрій Унраінець,

Онеана Суwно, Орест Суwно, Гали Боrданів, Андрій Снрипннн.

Стонть:

Христи Бродrед, Таин Гомонно, Гали Роєнко (учительна), Натерина Федан,

Онеана Довrань.
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КУРСИ УКРАЇ 03НАВСТВА
іМ.Ю.АИПИ ПРИ О. С":І
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У ТОРОНТІ

--...

-----

Рідна Школа Успення Пресвятої Богородиці в Мисисаrа, Онтаріо.
Зліва:

Рін

(1979).

п. Левко Григоріїв, пані Соня Левицька, п-на Онеана Винницька, пані

Уляна Дичок, пані

Галя Низова, п-на Мироси Фіrоль, пані

Марта Григоріїв,

о. Матвій Берко, пані Онеана Сембай (директорка), п. Богдан Максимів, п-на
Марійка Нарпюн, пані Д. Вайда, пані Ліда Тицька , п-на Уляна Трачук,

N
,__
U1

п. Петро Вовк.

--......._
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УчнІ ЦІподенної Школи Св. Димитрія на заняттІ з учительками: Оксаною
РуІКицькою І Дарією Дяковською, директорка Сестра Рахипя.
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Рідна Школа і Нурси Українознавства в Ніченер-Ватерлю (1979 р.)
Сидять зліва до права: п. Я. Тхір, п. О. Олійник, о. Я. Чиж, п. Іроїда
Винницька (директорка), п. О. Мално - rолова Батьнівсьноrо Номітету,
п. М. Нріпс, п. Н. Френч (учителі).

І

Рідна Школа Св. Івана Христителя в Брентфорді.

Учителі: о. Р. Бей (дян), п-ні rеня Олендер, о. парох Стефан Столярчун
Іван Піх

-

rолова Батьнівсьноrо комітету.
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Учителі: о. д-р Р. Данипнн, дир. Р. НенІс, А. ПІдrайна,

R.

Нохан,

М. Г. Тарновецьна, П. Wумелда.

АбІтурієнти: (1·ий рнд) І. Грабепьсьний, О. ІванусІв, В. Медведин, Р. МатнІвсьний.
(2-ий рнд) Е. ПІпьнІв, Н. Яриш, Р. Максимець, В. &Іневич.
(3-ій рнд) П. Монастирський, О. Нриwтапович, М. Островерха, І. Сетнин.

WнІпьний хор катедри Св. Носафата в Торонто,
дириrентна Упнна RцІв-ЖуранІвсьна. Хор успІшно виступає на рІзних

rромадсьиих Імпрезах; на фестиВВJІІ отримав одне із перших мІсць.

220

221

Унраінсьна Шноnа при СоборІ

Св. Софії в МонтреалІ

(1970

р.)

-=
222

Рідна Школа ім. Т. Шевченка в ЛRшіні, Нвебек

Рідна Школа при О. СУМ, Монтреал,

(1973

1974

р.)

р.
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Що робити?
Всеканадська конференція КУК в Едмонтоні

-

зустріч

представників організацій з проводом, наголошення справ на

шого шкільництва, перевірка наІІІИХ потреб від самих основ

-

усе це справи живі й дуже корисні. Але не самі "злети", не самі
ухвали тут вирішують. У слід за цим повинна прийти плянова
праця для здійснення ріІІІень і постанов.

Наше життя дедалі набирає відмінних свіжих форм. Ко
ли в минулому при наших організаціях, народних домах і цер

квах було своє вогнище, біля якого громада шукала свого
власного тепла, тепер ці "огрівачі" починають охолода ти. Пере

'киваємо добу урбанізації: діти навчаються, кінчають школи і
шукають праці в більших осередках. Тут вони приєднуються до

свого середовища. Творяться хори, оркестри, балети, ансамблі,
а тепер стали дуже модними різнородні фестивалі, каравани,
конкурси, в яких наша молодь бере живу участь. Вичунається

певне тяжіння окремих громад і організацій до своїх центрів.

Разом з цим вичунається потреба окремих працівників-зв' язко
вих, які були б у постійних подороzках, збирали й розсівали та
пристебновували б частини до цілости.
Роз'їжджається

конференція.

Хто

літаком, а я своїм циганським возом

-

власним

автом, хто

автобусом. Мені ще

треба то тут то там зупинитися, зустріти людей, щось побачити,
почути, переказати. На щастя, моєму автобусові витичена до
рога повз наші поселення. Вздовж дороги височать наші церкви,

зустрічаються крамниці й ресторани з нашими вивісками, і са

ме це вже справляє враження, що їдете своїм шляхом, не збив
шись із пуття.
На щастя, сливе в кожній місцевості знайдуться люди,

що підуть вам назустріч у вашій праці. Зустрінуть вас приїж
джого, де в чому допоможуть.

У Ванкувері зустрів мене із своєю допомогою п. Олег Ли
твінов, молода й дуже працьовита людина; у Кемплюпсі- п. п.
Борох і Новосад; у Берноні-учитель п. П. Кіндрачук і п. Іван

Стань. Вони були ініціяторами наших зборів. У Кельовні кон
тактунався я з учителем і дириrентом паном Ворончаком, а у

Веrревілі зустріли мене відомі громадські діячі

-

Олександер
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Гордей і Антін Б'ялюк. Вони поінформували мене про громад
сько-культурне )КИття у Веrревілі й допомогли побачитися з
священиками і вчителями. Декого, як п-во Мельничуків, ми
відвідали в їхніх домах. Громадське життя, що колись тут так

буйно процвітало, залишило по собі немов заповідник старови
ни

- "Нове село". Рік-річно тут при допомозі мистецьких сил
Едмонтону успішно відбуваються масові фестивалі. Добре, що
це "Нове село" не залишилось тільки музеєм - свідком мину
лого, але й стимулом сучасного культурного життя. Завдячуємо
це у великій мірі п. Осташенському з Едмонтону.

Моя зупинка у Веrревілі була дуже коротка, але цікава й

доцільна. Тої самої ночі я пересів на другий, наступний автобус
і вирушив у дальшу дорогу, щоб схід сонця зустріти вже в Сас
катуні.
Це не вперше я на цій дорозі. Поселення ці я вже про
їжджав і в погідні соняшні дні, і в засніжені вечори, а тепер

проїду вночі, щоб перетравити в дуrпі свіже пережите та зосе
редитись думками біля складних питань нашого організованого

)Киття. Само життя підсказує нам, rцо і як нам далі робити.
Тільки не втікаймо від нього, а поринайма в нього з головою і
душею.

Позитивну ралю в нашому організованому житті відогра

ють таборування нашої молоді, відпочинкові літні оселі, органі
зування поїздок в інпІі краJ"ни нашого поселення і т. п. Тому,
що все лихо починається в нас від занепаду рідної мови, а що

це бере свій початок по родинних домах, нам треба більше ува
ги приділити організуванню постійних родинних відпочинкових

осель. Щоб батьки родинно виЇЖД)І<али з дітьми на відпочин
кові оселі бодай на один місяць. А на оселі треба організувати

фахові зайняття з дітьми, молоддю і старrпими. Творити чисту
українську атмосферу з метою плекання чистоти української
мови й наближення до крапJ;их зразків традиційної культури,
до чого повинні звикати батьки і діти. Улаштовувати виклади,
лекції, розваги і екскурсії, виступи дітей, молоді і старrпих

-

плекати теплу родинну атмосферу. Щораз клопітливіше відчу

вається потреба організування курсів української мови для
молодих матерів, потреба семінарів для вчителів, навчання ді
тей української мови, які живуть подальше від наших центрів
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і не мають змоги навчатись у державних чи рідних школах

української мови. Для цієї праці найбільш пригожі будуть літні
відпочинкові оселі. Треба тільки підходити до цього організо

вано, фахово і вміло. Припускаю, що в цьому допоміг би своєю
дотацією і сам уряд. Треба тільки для цього впливових людей з

великим досвідом, які б узялися за цю дуже потрібну в наш
час справу.

Хоч це вже в деякій мірі і здійснюється по наших оселях,

то дуже часто це організовано не фахово й невдало. Треба при
ступити до цієї праці більш пляново.
Від Ванкуверу до Монтреалу- Зупинки і зустрічі

У парафіі Св. Юрія в Саскатуні
Чудовий світанок у Саскатуні. Гаснуть ліхтарі, прокида

ються гудки. Небо опаясилось фіалетио-рожевою окрайкою. У
мене враження, що в Саскатуні своє небо, свого кольору і своєї
височіні.
Поки люди прокинуться, я проходжуюсь, виношуючи в
душі далеке минуле:

28

років тому я, свіжий з Европи, зупи

нився тут з великими надіями на своє окрилення. Та, як то ка
жуть, не тою ногою ступив на цей rрунт. Мені судилась циган

ська дорога

-

пішоходцем з торбою верстати далекий шлях

до свого причалу. І в цьому моє щастя. Воно невелике, але рід
не. Хто мені заборонить втішатись непорочними світанками,

любуватись цими вершками і стріхами, на яких саме тепер вор

куЮть голуби.
Телефонував до координатора навчання української мови
в державних школах- Юрія Жеребецького, але, на жаль, не

застав його вдома: він виїхав у терен. Тут на автобусній станції
зустрів мене мій земляк (якІцо так можна назвати уродженця

Канади) учитель-пенсіонер Іван

Метрополіт. Люблю я ділити

свої думки з людьми іншого середовища, особливо з людьми,
що хоч і народилися в Канаді, проте душею тяжіють до Украї

ни- батьківщини своїх предків.
Пан Метрополіт за нашим українським звичаєм пригос

тив мене у своїй хаті. Звідси я, користуючись телефоном, шукав
зв'язків із впливовими людьми, щоб на вечір забезпечити зу-
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стріч з учителями. Правда, я сподівався ширших громадських

зборів, написав декілька листів на різні адреси. Але тепер це
рідко вдається. Бо коли навіть не всі батьки цікавляться шко
лою, то як цією справою цікавитися ширшим колам суспіль
ства?

А все ж таки, хто-як-хто, а громада таки повинна цікави
тися справою дітей як своїм майбутнім. Нинішня наша школа

-

це не справа одних учителів чи батьків, а всієї нашої спіль

ноти. Це справа нашого самозбереження.
Як сказала мені ред. пані М. Баран, зустріч з учителями

відбудеться в українській католицькій парафії Св. Юрія. Перед
тим, як іти на зустріч, я відвідав Інститут Петра Могили та
хворого в університетському шпиталі голову Провінційної Ра

ди КУК на Саскачеван- Івана

Стратійчука. Людина

після

операції пробує своїх перших сил, п.{об торкнутися до землі

п'ятами, відтак набратися сили до дальшої праці, бо у своїй
ділянці він майже незаступний. Проф. Погорецький уже роз
повів йому про конференцію Централі КУК в Едмонтоні.
Розглянувшись по університеі, йду пішки в місто. Мені
так дуже хочеться пройтися стежками минулого.

Ось міст на річці Саскачеван. Це вона підказала була ме

ні написати першу новелькув Канаді "На березі Саскачевану".
А тут пасмутнілий парк. У цьому парку з перших днів у Канаді
мій синок зустрів тут хлопчину, пtо розмовляв по-українському.

Моя дитина ходила тут мов сирота. Кругом діти розмовляють,

бавляться, а він їх не розуміє, ані вони його. А тут раптом
хлопчисько прибігає й вигукує з утіхи: "Цей хлопчик так гово
рить, як я!"
Смеркає. Я вже неподалік будинку, де має відбутися зу
стріч. Заїздна площа вкрита антами, народ товпиться у двері.

Я ще пройшовся повз церкву Св. Юрія, 1цоб зібратися з думка

ми, бо збори заподіваються великі.
Зустріч з учителями

Повертаюся, виходжу східцями прямо до головних двс

рей, переді мною і за мною люди. Дивлюся, прислухаюсь- не
наші це люди. Маю вра)кення, що я заблудив. Коли оце при са-

228

мому вході зустрічає мене знайомий о. Володимир Івашко. На
душі стало якось відрадніше.

"Просимо, заходіть! У нас сьогодні тут і проба хору на
поверсі, а тут "бінrо ". Ну, що ж, без нього ніде тепер не обхо
диться. А тут в окремій кімнаті відбудеться нюпа зустріч з учи

телями". У тоні душпастиря я відчуваю і щирість, і якусь мов

би то вибачливість та співчуття.
Учителі зібрались. Це, як і всюди, майже саме жіноцтво.
Угощаються

чаєм,

припроrпують.

Зустріччю

проводить пані

Христина Пастершанк. Почали із звітів директорів і вчителів,

а опісля обговорювали пляни поліпшення рідношкільних справ.
Висловлюються: пані Віра Лабач, добр. Леся Удод, пані

Стефанія Погорецька, пані Тетяна Гарбар, пані Леся Кавулич
Бори (і ніціяторка цієї зустрічі) й інrпі. Як бачу, тут між шко
лами й учителями є співпраця і дру.ж.ба. Майже всі вчителі були
й на попередніх нарадах (минулого року) у православній гро
маді.

Про Саскачеванський Фестиваль була обширна стаття
Юрія Стефаника. Коли я в нього гостював, він із захопленням
висловлювався про цей фестиваль, який від інших фестивалів
відрізнявся тим, що тут особливу увагу приділялося живому

слову, коли на інІІJИХ фестивалях дан о більше уваги музиці,
танцям. Велика кількість деклямацій і рецитацій нагадує, що

Саскачеван знає, на rцо саме нині треба нам звернути належну
увагу. Такі думки висловив голова письменників "Слово" Юрій

Стефаник.
У пізню ніч кінчаємо свої сходини. Нас прощає парох

цієї громади о. Івашко на тому самому місці, де й він привітно

зустрічав. Це додаткові обов' язки наrnих священиків
і всюди бути першим, а виходити- останнім.
Із Саскатуву

(2

-

завжди

березня) беремо напрям на Давфін. Тут я

був перед семи роками. За той час тут відбулось багато великих

фестивалів, тому хотілося б побачити Давфін відсвіжений, онов
лений і скріплений.

У Давфині

На автобусній станцн зустрічає мене п. Василь Перепе
люк. Ще недавно зустрічав він мене з буйною усмішкою і ко-
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зацьким потермосенням руки, а цим разом він простяг мені
руку, спертий на палицю, блідий, посмутнілий. Я чув, що він
хворіє, але мені тяжко було уявити цю людину, колись повну
життя й гумору, принишклою і похилою.

його привіз сусід. Всіли ми до авта й поїхали до його
господи. Тут згодом спромігся він на деякий, може й силува
ний, дотеп. Тож я став кожною хвилиною звикати до Перепе

люка такого, яким він завжди був і таким залишився, хоч і 3
деякою ноткою смутку.

У п-ва Перелелюків гостював тоді поет-самоук Володимир

Барабаш. Цікавий тип. У же з вигляду можна було пізнати, що
це якась не звичайна собі людина. У нього параліч: зводився
на ноги,

спираючись

обіруч

на спеціяльні

металеві

кросна.

Це людина, як і п. Перепелюк, великого гумору й дотепу. Зда

ється, найчастіше він посміхається сам із себе. Він напам'ять
цитує англійських поетів.

Ми добре посміялись, коли він оповідав про те, як на
вулиці зустрів малого хлопчину з матір'ю.

Хлопчина не міг

очей відвернути від цього несусвітнього типа, що спирався на
кросна.

-

Мамо, дивись, rцо це за людина?- запитав хлопець.

-Я, синку, з місяця- відповів сам Барабаш.

-

А що це таке ,що Ви на нього спираєтесь?

-

запитав

хлопчина?

-

Це те, що виносить мене на місяць,-- відповів Бара-

баш.
Посміхнувся хлопчина, бо сказане видавалось йому прав
доподібним.

Годилося б сказати, що Володимир Барабаш не лиш вір
ші пише, але й по-мистецькому оздоблює кожну літеру рослин
ним орнаментом в кольорах. Показував нам листи від різних

достойників, кому він присвячуван свої оди. Вони захоплені йо

го творчістю. А листи від сенаторів, міністрів і прем'єрів або

їхніх дружин. Не один поет може позавидувати Барабашевому
проникненню в палати вельмож.

Барабаш більше зачитується англійською літературою,
пише вірші англійською мовою, рідше українською. Може це
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тому, що, як він сам сказав, англомовний світ В)Ке давно його
визнав і частіше друкує, ніж українська преса.

У хаті п-ва Перелелюків багато цікавого.

rx

відвідує ба

гато людей. Хто лиш переступить поріг, того зразу найперше

угощають. Пані Перелелюк дуже спокійна, зрівноважена. До
всіх вона дуже ввічлива.

Наші збори відбулися

3

квітня в залі православної гро

мади при церкві Св. Юрія. Настоятель о. Євген Стефанюк, від
криваючи

збори,

підкреслив

значення

нашого

українського

шкільництва та розповів про українську школу при своїй пара

фії. При школі є й дитячий садок

(18

дітей), школа дуже актив

на, бо влаштовує не лише свої концерти, але й бере участь у
різних громадських імпрезах.
У школі учителюють: Анна Скакун, Юстина Маранчук,

Розалія Маранчук і Марія fорчинська. Всі вчительки були на
зборах і висловлювалися про свої успіхи і труднощі.
На зборах був і о. М. Дерев'янка з Етелберту, а також
інспектор державних шкіл Дмитро Козак. Він дав повні інфор
мації про можливості навчання української мови в державних
школах. Як видно, співвідношення наших співгромадян до на

ших справ набагато покращало. Тільки йдеться про нас самих,
про нашу поставу, щоб ми хотіли і вміли всі ці можливості ви
користати.

Тепер ніхто вже не заперечить, що наша культура своєю
ориrінальністю, винахідливістю, мистецькими вартостями ду)І<е

корисна для збагачення канадської мозаїки. йдеться тільки,

щоб вона була живою, творчою. Але цього не може бути без
живої української мови.

Рідна Школа в Давфіні теж існує і при українській като
лицькій парафії. На жаль, не було їхнього представника на
зборах, тому нічого певного про неї не можу сказати. Декілька
разів дзвонив до о. пароха, щоб відвідати школу, але отця па
роха не було вдома.

Після зборів о. Стефанюк (дуже працьовита людина) при
ділив свого часу, щоб ознайомити мене з околицею: відвідати
деяких католицьких священиків та державні школи. Дуже ми
ле враження

справили

директори

державних

шкіл, зокрема

суперінтендент п. Павлюк, який поразумінався з іншими шко-
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лами, давав точні звідомлення про кількість учнів, що навча

ються української мови, та всі ті проблеми, з якими вчителі
зустрічаються у своїй праці.

Відвідини Давфіну й околиці були успішними. Я ще раз

пересвідчився, що ці відвідини мусять бути частіші. Щонай

менше один раз на рік треба відвідати кожну школу, щоб мож
на знатиП та впливати на покращання й розвиток.

Повертаючись із Заходу, де відбулась, так сказати б, істо
ричної ваги Всеканадська Конференція КУК в Едмонтоні, тут

то там зупиняюся, щоб зустрітися з людьми, які не могли бути
на конференції, відпружити свої думки і почування, поділитися
всім тим, що свіже і творче у нашому громадському житті. У
пqворотній дорозі зупиняюся у Централі КУК.

Обстеження школи Св. Петра й Павла у Вінніпеrу
Після моїх нарад з екзекутивним директором Централі
КУК д-ром Я. Кальбою, зустрічі з працівниками канцелярії КУК,
за домовленням голови Шкільної Ради пані Слави Кіташ ви

їжджаю на обстеження шкіл. Приїжджає по мене п. С. Козелко,
і їдемо на обстеження школи до української католицької пара

фії Св. Апостола Петра й Павла. Від центру- це таки досить
далеченько. Настоятелем тієї парафії і дирекором школи є о.

йосиф Кормило. Завідувачка навчальною частиною
Павлина Диркач. Крім неї, тут працюють:

Галина

-

пані

Романяк,

Слава Косован, Галина Ткачик. Навчання відбувається в анди
торії

-

в одному куті одна кляса, в другому

-третя, а за сценою

-

-

друга, на сцені

четверта. Стіни звучать дзвінкими го

лосами дітей. Дітей багато, але української мови дуже мало,
праця вчительок дуже тяжка й незавидна. Але добре, що Гро

мада, як інформує нас пані Диркач, має вже в пляні будувати
нове приміщення для школи, бо в цих умовинах працювати
майже неможливо. Учительки починають від абетки, переходять
до слова й речення, користуючись заздалегідь приготовленим

матеріялом унаочнення, пояснюючи незрозуміле англійською
мовою. Праця подвійна. Між цими чотирма групами мала різ-
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ниця у знанні мови. На

62

учнів п'ятеро розмовляє українською

мовою, а всі інші підтягаються за ними.

Збори у Вінніпеrу

Із школи повертаємось на Учительські збори. Збори ці
на швидку руч скликала голова Шкільної Ради пані Я рослава

Кіташ. Збори ці відбулись 5-го березня

1977

р. у приміщенні

Товариства Читальні "Просвіти", тієї старrпої заслуженої уста

нови, яка дає всім бездомним свій теплий притулок. Мабуть,
тому сьогодні на двох поверхах водночас відбуваються збори
громадян.

Збори наші не численні, але жваві і динамічні. У зборах
взяли участь учителі старші й молодші, члени Шкільної Ради,
члени Підручникавої Комісії, екзекутивний директор КУК д-р

Я. С. Кальба, голова Крайового Центру Українських Шкільних

Рад

-

д-р Б. Білаш, провід відділу КУК

-

разом біля ЗО осіб.

Збори відкрила пані Кіташ, голова Шкільної Ради Вінніпеrу.
У вступному слові вона з глибоким відчуттям підкреслила важ
ливість наших завдань у розвитку рідного шкільництва. Про

сесію шкільництва на Всеканадській Конференції КУК, що від

булася в Едмонтоні, доповів др- Білапr, а про актуальні справи,
що виринають із Річної Конференції в Едмонтоні, висловився
д-р Кальба. Після наших звітувань обговорювали ми всі пробле
матичні питання, зв'язані із працею вчителів: програми, підруч
ники, допоміжні матеріяли дошкілля, координація праці, і зу

пинялись на потребі зорганізувати у Вінніпеrу спільні Курси
Українознавства та влаппувати семінар для молодших учителів

під час літніх ферій.
До цих справ висловлювались: д-р Кальба, д-р Білаш, пані
Іванна Качор, п. О. Каліцінський, пані Марія Юрків, п. В. Лесь

ків, пані Н. Онуфрійчук і інші.
Приємно відмітити, що на ці збори зібрались учителі
старші з молодшими, своїми колишніми учнями, і обмінялись
думками у різних питаннях.

Наші збори ставили перед нас розв'язку питань, піднесе
них на Річній Конференції в Едмонтоні, і вони були немов про
довженням конференції в Едмонтоні з метою реалізувати свіжі
постанови.
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Вечоріє, і ми громадно виїжджаємо на доповідь архітекта

Ростислава Жука, щоб із своїми думками, плянами і пробле
мами, які є підстановими питаннями розвитку нашої культури,

приєднатись до з' ясованих питань у дискусіях.
ПОІЗДКИ І ЗУПИНКИ
У поворотній дорозі з поїздки по Західній Канаді ми ста

ли обстежувати школи у Східній Канаді, зокрема ті, які зали
шились були не обстежені через поїздку на Захід. Ці поїздки

відбувались без пляну й попереджень, бо час був дуже обмеже
ний, проте вчителі й директори шкіл робили гарне враження
своєю солідною підготовкою, дбайливим ставленням до праці й
зразковою дисципліною. Жаль, rцо через обмеження часу не
вдалось нам зілюструвати бодай декілька зразкових лекцій. В

організації сходин учителів, зборів батьків дуже допомогли нам
голови Батьківських комітетів та голови відділів КУК і зокрема
священики, які в більшості є директорами шкіл.

У цьому маршруті ми відвідали такі місцевості й обсте
жили такі школи:

Лондон, Онтаріо- об'єднана Рідна Школа (директор
Володимир Жилавий).

Віндзор: українська православна школа при парафії Св.
Володимира (директор- о. Володимир Метулинський), укра
їнська католицька школа при парафії Св. Володимира й Ольги,
з якою об'єдналась школа СУМ-у (О.У.В.Ф.); -директор -сес
тра Димитрія.
Гамілтон: Рідна Школа при цілоденній школі Св. Духа

(директор- о. А. Цимбалістий), Рідна Школа УНО (директорка

-

пані С. Перо жак).

fрімзбі: новозорганізована українська католицька школа
- о. Петро Гро

при парафії У спення Матері Божої (директор
бець).

Сейнт Кетерінс: Українська Школа при православній па

рафії Св. Юрія (директор- о .прот. М. Критюк), Рідна Школа
при католицькій парафії Св. Володимира й Ольги (директор
о. д-р М. Комар), при Чорноморському Домі Рідна Школа і
Курси Українознавства jм. Т. Шевченка (директор

Стеців).
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-

Ольга

Кіченер і Ватерльо: Рідна Школа і Курси Українознав

ства при католицькій парафії (директор- І. Винницька) і укра
їнська школа при православній парафії Св. Софії (директор -о.
прот. О. Костюк) у Ватерльо, (обидві школи об'єдналися).
Торонто: Курси Українознавства ім. І. Котляревського
(директор

-

А. Ліщина), Рідна Школа при цілоденній школі

Св. Димитрія, Зах. ТороІ-по (директор - сестра Рахиля).
Монтреаль: Українська Школа при православній парафії
Св. Покрови (директор

-

Лев Дука), Рідна Школа і Курси

Українознавства Спілки Української Молоді (директор- М.
Андрухів), Рідна Школа і Курси Українонзавства в Лашіні (ди
ректорка

-

Текля Мороз).

У Монтреалі відбуто конференцію вчителів, у якій взяли

участь школи Монтреалю, Лашіну і Оттави. Конференція була
успішна. Доповідачі були солідно підготовані, вичерпано май

же всі проблематичні питання нашого шкільництва. Конферен
цією проводив д-р Юрій Левицький, голова Шкільної Ради на

Квебек.
Деякі місцевості, як Кенору, Оттаву, відвідано в час від
сутиости шкільних зайнять- у Кенорі відбулися сходини гро
мадян, а в Оттаві зустріч з учителями.
Успішно проходили матуральні іспити в Торонті: Курсів
Українознавства Св. Миколая, ім. Івана Котляревського, ім. Т.

Шевченка (Етобіко), ім. Г. Сковороди, ім. Валентина Мороза
УНО, ім. Юрія Липи, ім. М. Грушевського, Св. йосафата. В цьо
му році в самому Торонті матуральні іспити склало біля

200

абітурієнтів.
Після обсте)кення шкіл ми з панною Іриною Баєр, голо
вою Дошкілля Канади, напередодні іІ поїздки в Західню Канаду,
відвідали в Торонті всі дитячі садки, світлички і дошкілля. У

цьому році працювало біля

10

шкілля), які охоплювали біля

садочків (в тому світлички і до

200

дітей.

У ее це справи живої натури і гідні нашої уваги. З мно

жества оченят цих діток дивиться на нас жива Україна. На

устах діток ппоменіють і"і слова. вони зобов'язують нас.
У садках, світличках ідошкіллях українська мова є пер
шою мовою, і якби навести порядок у нашій системі, щоб дітей
до українських ІІІкіл приймати після того, як реrулярно прой-
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дуть дошкілля, у нас відпала б турбота, як навчати англомовних
чи іншомовних дітей української мови.
На виноградні поля

Наші діти, мов ті морські хвилі:

то відпливають від

-

своїх берегів кудись за сонцем, то повертаються і з шумливими

припливамн виносять коштовні перли на пісковаті узбіччя.
Такі думки огортають мене, коли сиджу плече в плече з

п. Мирославом Дяковським у дорозі до Грімзбі на матуральні
іспити. Так цікаво з цією людиною поговорити. Широкий у
нього горизонт знань, чутлива натура, логічне світосприймання,
людяність.
На зустріч нам вибігають ялинки і сарни в коралях, від

чиняються брами з червоними серцями в віночках. Звертаємо у

вуличку Онтаріо і зупиняємося на заїздній площі біля церкви
Св. Юра. Пан Мирослав тут як вдома, а я тут частий гість. Нас

зустрічають батьки з дітьми і провід школи: директор інж. М.
Качура з привітною своєю дружиною, о. Орест Гудима, родина
Шпитковських і інші. Угощаємось кавою. З нами й наші мату
ранти і член іспитової комісії п. Ф. Ткаченко. Приємно вражає

нас естетично прибрава клясна кімната і прецизійно пригото
вані іспитові матеріяли. Іспит проходив за картковою системою

по предметах: мова, література, історія, географія, культура,
релігія. Матурантів небагато, але Комісії таки хотілося з ними
поговорити, витягнути з них усе, що за

11

років навчання при

своїлось у їхніх серцях і головах. Це забрало в нас майже ці
лий день. Під вечір на другому поверсі влаштували прийняття.

Зібралась громадка людей, щоб врочисто провести завершення
іспитів зрілости своїх абітурієнтів. Це ж бо майбутні наші про
відники. Всі вже тут веселі і щасливі. Першою з найкращими
оцінками вийшла Настуня Шпитковська, а далі: Віктор Озим

чак, Михайло і Григорій (брати) Андрушки.
Директор школи інж. Качура дає всім можливість вільно
висловитись. Після деякої церемонії починаються промови, при
вітання й вільні гутірки. Промовляли члени іспитової комісії:
о. Гудима, М. Дяковський, І. Боднарчук, Ф. Ткаченко, а далі
висловлювали свої привітання представники організацій і бать-
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ки: почесний член громади п. Роман Шпитковський, який уже

шосту внуку вітав з досягненням іспитів зрілости, п. Кирнло

Шпитковський від організації СУС, пані Теофіля Дяковська
Лиса, п. І. Андрушко, п. А. Озимчук, панна Орися Бурак, моло

денька вчителька та їі батьки. Від абітурієнтів промовляла На
стуня Шпитковська, голова відділу СУМК-у. Подяку всім ви
словлював голова шкільного комітету п. Дмитро Шпитковський,

батько Настуні. Люди говорили коротко, але дуже речево.

Треба подивляти оцю скромну громаду, що від самих
початків свого поселення тут зразково вела виховну працю й

сьогодні ще не відстала у своїй громадсько-культурній роботі,
в центрі уваги якої є школа і молодь.
Громада може гордитись такими своїми випускниками, як

п. Мирослав Дяковський, який, незваж.аючи на свої зайняття в

r

міністерстві, ніколи не забуває за громаду своїх батьків рім
збі. Він тут і апостола прочитає, лекцію проведе і на бандурі
заграє. Таких припливів хвиль жде кожна наша громада. Тому

то так часто тут наголошувалось у зверненні до абітурієнтів:
... "Не забувайте, з якої школи ви вийшли!"

3

приводу Конференції ОМЛТА в Судбурі

У сумерках вуличок Торонто гаснуть ліхтарі. Із жовтим
листям на деревах переrпіптуються дшці. Десь далеко з-за котар

хмар пролуплюється світанок. Вибираємося в дорогу. Нас п' я
теро. Автомашина підморгує вусиками, змиваючи заплакану

шибку. Люди не сплять, дехто з нас rце позіхає, але з кожною
милею настрій наш поправляється. За нами заплакана осінь в

досвітніх сумерках Торонто, перед нами ясніє прозорий обрій.
Хоч Торонто вже за нами, то відщепитися від нього не

легко. Ми вперед, а воно за нами. Іраїда Винницька приєдну
ється з успіхами міста Кіченер: виставка Гніздовського, праця

в школі, діяльність Клюбу підприємців і професіоналістів ... До

речі, клюби ці розмахом своєї діяльности гідні уваги. Молодше
покоління, інтеліrенти більшість їх до них пір до жадних
наших організацій не належала. Зацікавлення їх суспільно-гро
мадськими справами

-

позитивне явище. Перед ними

-

великі

завдання: знайомство з проблемами України, а без досконалого
знання мови це неможливе.
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За керівницею в нас балакучий Михайло Вавришин. Він

повертає нашу увагу в далеке минуле Канади і ніби протиста
вить його сучасному. До цих думок приєднується тиха, вдум

лива Надя Маланчук, а Богдан Голинський авторитетно затор

кає проблему шкільництва в Канаді ...

Мчать машини, шелестять дороги, біжать замріяні ліси,
повні природної краси. В кожної пори

-

своя краса. Тут то там

зупиняємось, а після кожної зупинки нова в нас тема. Так ба
гато різних справ, чи стане нам дороги наговоритись?

На судбурських

ropax

На зміну погідного обрію піднімають чорні хребти суд
бурські горби. А ось і Судбурі. Зупиняємось біля університет

ських будинків. Тут сьогодні

(16

жовтня) відбувається Конфе

ренція Асоціяції вчителів модерних мов провінції Онтаріо. Ви

вантажуємося. Надя Маланчук з І роїдою Винницькою об ван
тажились різною літератvрою і шкільними підручниками, щоб,

таким чином, Запобігти п~требам учителів, бо тут своєї книгар
ні немає, а до Торонто чи Вінніпеrу далеко. Проф. Едвард Бур
штинський, як голова ОМЛТА, з почуттям обов'язку вибрався

на один день раніше, щоб перед початком Конференції впев

нитись, чи все тут підготоваме як слід. його автом приїхали з
ним д-р Галина Семенюк і Дарія Дяковська. За підготовку Кон

ференції взялась широковідома тут Маруся Стефура. Вона при
клалась до цього руками й душею, тож наведений порядок був
поза всякими сумнівами, включно з розміщенням гостей по
готелях.

Заходимо в конференційну залю, де відбувається спільна
сесія. Шевелять коліщатка апаратури, блимає екран, почина

ється виступ представників уряду. "Яких осягів можна споді
ватися, вивчаючи другу мову" реферує Г. Ньюфелд, а про "Про
грами навчання спадщинних мов" доповідає В. Липищак. Мо
лоді люди говорять нам про речі давно відомі. Ми зацікавлені в
серйознішому ставленні уряду до цих справ. Ми платимо подат

ки і вимагаємо, щоб справи ці були належно обrрунтовані й
усистематизовані, в перспективі на дальшу мету. Справи ці не

можуть бути трактовані якоюсь передвиборчою коньюнктурою.
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Тут ідеться про майбутнє Канади. На дискусв наші торонтці

добродушно беруть доповідачів у "хресний вогонь". Молоді
люди вичувають, що тут постріли понад їхні голови, і ніякові

ють в невинних усмішках. Прояснюються обличчя присутніх
представників інших народів. Вони підносять руки і опускають,

бо чують, що торонтці вичерпують їхні думки справніше, ніж

вони самі могли б це висловити. У міло в злагіднюючому тоні
завершується дискусія кінцевим словом Марусі Стефури.
Показова лекція Дарії Дяковеької

Дарія Дяковська, вчителька цілоденної школи Св. Дими
трія в Торонто, показову лекцію відкриває ширшим вступом
про навчання української мови англомовних дітей за методою

французькою, яку перелицював українською мовою д-р Б. Бі
лаш. Після їі обширної інформації і деяких запитань учителів,
на залю входять рівними рядами учні судбурської школи, кож

не з ім' ям своїм на грудях. Діти зупиняються перед учителькою,
сідають на килимі, кругом учительки Дарії Дяковської, і почи
нається лекція. Дарія Дяковська, користуючись різними зазда
легідь приготованими матеріялами і предметами унаочнення,
цікаво проводить свою лекцію.

Що ж можна сказати про цю методу?

Зорово-слухова

метода, як і інші методи, у великій мірі залежать від індивіду

альних здібностей учителя. Коли вчитель творчо працює з діть
ми, він методу поширює і поглиблює, веде методу до їі удоско
налення. Без справности вчителя, без його домислу

-

метода

є мертвим шабльоном. У постійних пошуках метода на методі
виростає. Тільки в процесі праці з дітьми учитель натрапляє на
різні корисні прийоми. На цій лекції Дарія Дяковська виявила

при цьому свої особисті здібності.
На мою думку, варто було б поруч цієї лекції продемон
струвати ще й іншу методу, а особливу комбінацію різних ме
тод. У нас діти різні, тому доводиться вчителеві користуватися
різними методами. Так, як колись ми не приділяли уваги англо

мовним дітям, так тепер перехилились у другу скрайність, бере
мо до уваги як підручники, так і методи тільки для англомов

них дітей. А в нас ще й є діти, які приходять з дому з добрим

239

знанням української мови. Але перестарілі методи все ж таки

вимагають відсві.ження. Найуспішніше проблему мови розв' я
зують дитячі садки. Досвід нам показує, що в школі з дітьми,
які провели своє раннє дитинство в дитячому садку, під опікою

фахової садівнички, в навчанні мови немає жадної проблеми.
"Культура, етнічне походження, ідентичність"

V

суботу ввечорі

16

жовтня відбулась вечеря з доповід

дю Мирни Косташ на тему "Культура, етнічне походження,

ідентичність". Мирна Косташ подала синтезу думок, обширно
обrрунтованих у більшій своїй праці "дІІ of Baba's Children",
появу

якої

наша

спільнота

по-різному

сприйняла.

А

проте

добре, що наше громадянство вислухало Мирну Косташ, ви••

славлювало сво1 завваги

1 не
•

•

·-·

•

шдштовхнуло в вІд нашого

1/

воза

"

.

Людина для свого розвитку потребує rрунту і тепла. Людина в
громаді випрямлюється. Відчуває їі потреби, живе ними і тіль
ки тоді зможе своїми здібностями помогти. Важлива справа

з'єднати Мирну Костюпінаблизити їі до наших потреб і проб
лем. Це не значить, що вона має виректись себе задля громад
ськости. У неї теж можна й дечого повчитись.

Після доповіді і дискусій над доповіддю вчителі у вужчо

му колі обговорювали справу видю-іня журналу для вчителів.
Учителі з ентузіязмом привітали плян Крайового центру укра

їнських шкільних рад видавати журнал "Український учитель".
Добре, що Шевченківська Фундація жертвує певну суму на ви

давання такого журналу. Але не в Їд самих фондів залежить
журнал. Хто буде його редаrvвати? Дописувати? Читати? Наше
шкільництво набрало великого розгалуження: Рідне Шкільниц
тво, Курси Українознавства, навчання української мови в се

редніх державних rпколах, українська мова і література в уні

верситетах, навчання "спадщинних мов"...

Виринуло питання

про двомовність журналу ... Отож треба зважити, щоб не почати
і після одного, двох чисел перестати видавати.

Вже сторожі гасять світла, а ми rце не наговорилися. Ви

ходимо гуртом і шукаємо приватної хати, щоб продовжувати
наші розмови про справи на всю широчінь наших зацікавлень.
Іроїда Винницька впросилась у знайомих на чайок і веде за
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собою цілий гурт. Ці знайомі- всім нам близькі: родина д-ра
Степана Косара. П-во Косарі ввічливо нас вітали в своїй пре
красній резиденції, угощували, їх цікавило, що діється в Торон

то, бож з ним вони також посвоячені, а нам цікаво було дові
датись, що діється на цій півночі в Судборі і довкола Судборі.
Вечір провели мило й корисно.

НедІля

(17

жовтнJІ) в Судбурі

День був такий чудовий на цих пагорках, що не всидіти
в стінах. Хотілось співати псальми, проходжуючись по цих зо
лотом

тканих

вершках.

Після

Богослуження

продовжували

зайняття на сесіях. Учителі під керівництвом Дарії Дяковеької
опрацьовували для навчання у своїх школах допоміжні мате

ріяли

-

різного роду предмети унаочнення для зорово-слухової

методи, обговорювали різні проблеми і можливості, а опісля

Маруся Стефура демонструвала на екрані свій проєкт

(1978

ро

ку проєкт з історії багатокультурности: поселення Буковинців
у північному Онтаріо)- це ті, що прийп1ли

n

північне Онтаріо

.,буковинцями", а стали українцями. В дискусіях висловлювали
свою думку вчителі, щоб замість ''буковинці"

назвати таки

українцями. Теж були завваги, щоб пов' язати минуле із сучас
ним для порівняння й випуклости нашихосягіву Канаді. Про
єкт цікавий, хоч технічно ще не опрацьований як слід. Нале

жить згадати ,що буковинці, хоч і усвідомили собі свою націо
нальну приналежність, проте вони дуже дорожать своєю вуж

чою батьківщиною і не перестали дорожити всім тим, що буко
винське: ноша, звичай, говірка й інше. Маруся Стефура підій
шла до цього у своєму проєкті з умінням і смаком. Проєкт

технічно ще не удосконалений, в процесі опрацьовання можна

ще буде внести певні поправки.
Наша конференція закінчилась успішно, серед теплої
атмосфери. Це, мабуть, перша конференція ОМЛТА, на якій
приділено увагу нашим найменшим.

На прощання з Судбурі ми скористувались дуже ввічли
вим прийняттям п-ства Стефурів. Це було завершенням людя
них зустрІЧІВ,

доброзичливих і

товариських взаємовідносин

судбурців, які зуміли такий характер надати згаданій Конфе-

241

ренції. Інж. Іван Стефура, широковідомий архітект, в якого є
замилування

до

сучасного

модерного

стилю,

працює

творчо.

Цікавим експонатом може послужити його власна резиденція

-гідна уваги як своїм зовнішнім виглядом, так і внутрішнім
розположенням.

Судбурі за нами. Своїм звучанням нагадують вони мені
карпатські Брустури. Багато разів доводилось прої?Кджати ці
єю околицею, що дечим нагадує мені недасліджену ще плянету.

При зустрічі з Судбурі склалось у мене оповідання "На золотих
горбах", про це пригадала мені пані Барицька, висловлюючи
свої враження після прочитання "Замрячених ранків".
В дорозі до Торонто робимо підсумки Конференції. Чи не
пересолені були наші виступи в дискусіях з представниками

уряду? Чого доброго, ще подумають, 1цо це змова Якоїсь мафії ...

-

сміємось. Чи не повинні про ці наші дерзання почути наLІі

в Україні? Для кого ж усе це робимо? Чи потрібне nоно кому?
Дорога шумить блискітками до сонця, спалахують позолочені
ліси, блистять видолини. Конференція посунулась на північ

-

ми здобули ще одну новозорганізовану школу в Су-Сен Марі,
представником якої була вчителька (із своєю товаришкою) Та
мара Кошарна. Формується ІІІкола в Тімінеі

-

репрезентував

П д-р Юрко Ганчарик. Вертаємось підкріплені, задоволені зі

своєї поїздки. Смеркає. На нашому обрію тисячами світел зво

диться в небо до зір оце наше динамічне Торонто. Ми вже об
говорюємо намічені пляни ділянок праці. Обсотують нас вулиці,
проковтує Торонто. Воно вже виплакалось, стало прозорі1пим,

дзвінкішим, а наші пляни

-

яскравішими.

ВОНИ МОЖУТЬ БІЛЬШЕ, ЯК НАМ ЗДАЄТЬСЯ

3

приводу відвідин цілоденної школи Св. Димитрія

Торонто, у травні

1979

До школи ведуть мене мої внуки:

р.
Ромко і Лариса. Як

тільки вони висіли з авта, підтюпцем пустились бігти до голов

них дверей шкільного будинку.

-

Підождіть, чого так поспішаєте? Ще час,

їм услід,- ще цілої півгодини до початку навчання.
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-

кидаю

Так, але ми хочемо поговорити зі своїми приятелями,

-

каже Ромко.

Коли я вже сидів у бібліотеці, де мене пригостила дирек
торка

-

Сестра Рахиля, до мене линули голоси, що нагадували

цвірінькання горобчиків на плоті. Це там у ІJ.Очекальні зус-грі

лись діти. Голоси ці, повні захоплень і втіхи- це обмін вражен
нями дітей, які два дні не бачились. Прислухаючись до цих го
лосів, я не міг з дива вийти: які то діти наші спостережливі!
Як цікаво вони реаrують на окремі явища! Яка широка в них

скаля зацікавлень!

Яка детальна в них пам'ять! Яка міцна та
багата в них уява! Діти в цьому віці переживають свої мрії, як
дійсність. У мене враження, що ми не встигаємо їм дати те,
чого їхня уява вимагає. Ми не завжди вміємо використати цей

вік

(7-12

літ) у їхньому зростанні; для посіву здорового зерна

в їхніх розумах і душах. І знову ж таки нагадуються мені слова
голови Шкільної Ради сепаратних шкіл Едмонтону, який, між
інпm:м, сказав, що українські діти, використовуючи 50°/о часу
на навчання української мови, не відстали в навчанні англій

ської мови й інших предметів.

У_ бібліотеці

зустрічає

мене вчителька пані

Христина

Шевчук. Попливли в нас розмови про школу, вчите.л_ів, дітей і
навчання. Маю враження, що в цій школі своєрідна атмосфера.
Учні тут сміливіші і цікавіші,· ніж у школах, де більшість учнів

і вчителів..=__ чужинці. До того й батьки тут мають можливості
безпосереднього впливу на поліпшення рівня навчання.

Про зацікавлення батьків цією школою свідчить ще й те,
що коли інші школи порожніють, то тут плянується розбудова.
У цій школі в українському відділі працюють: Балаюра
Ярослава, Березовська Ірина, Дяковська Дарія, Ковалик Олек

сандра,

Ружицька Оксана,

Сестра Рахиля Татарин

-

Соханівська Дарія,

Федак Марія.

директорка.

Пані Дарія Дяковська запрошує мене до своєї кляси і
знайомить із своєю методою. Вона працює наполегливо і творчо.
Вона плянує після кількох років праці, скласти новий підруч

ник. Це нелегка справа, вона вимагає багато знання і кропіткої
праці. Але коли в людини є амбіція, велике бажання й уміння,
то й можна сподіватися успіху.
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Цілоденна школа Св. Димитрія за короткий час свого іс

нування здобула серед українців Торопта авторитет і довір'я.
Вона робить гарне враження і своєю обстановкою: гарно виві
новані клясні кімнати, багата бібліотека, простора заїзна пло
ща, нова в модерному стилі церква, простора авдиторія -все

це взаємно доповнює себе і скріплює в надії на світле майбутнє.
Школа повинна змагатись за збільшення годин навчання укра
їнської мови й інших предметів, щоб зрівнятись у правах з
подібними школами Едмонтону, а тепер уже й Вінніпеrу. Бать
ки при цьому повинні виявити свою зрілість і національну сві

домість- не боятися тоrо, що відведення більше часу на укра
їнську мову ощербить дітям знання англійської мови. Ні, вони
тільки скористають з цього. Вони можуть більuІе, як нам зда
ється.

СКІЛЬКИ НАС ТА ЯКІ МИ

(На основі спостережень з обстеження шкіл Канади)
Мірилом нашої свідомости

може

послужити

кількість

та якість дітей, які навчаються української мови. Розвиток рід
ношкільного життя в Канаді від своїх перших початків натрап
ляв на різні труднощі, зумовлені як природними, так і спора

дичними обставинами: чуже середовище. наша розпорошен
ність, брак впорядкованого нашого організованого життя, брак
відповідної структури та підпорядкування

одному

центрові.

Такий стан речей, не згадуючи вже про брак відповідних під

ручників, посібників та кваліфікованих сил, від'ємна позначив
ся на кількості і якості наших Рідних Шкіл. Але жадні трудно

щі Не ЗУПИНИЛИ рідНОUІКіЛЬНОГО ЖИТТЯ, ЩО КіЛЬЧИТЬСЯ і І(Орі
НИТЬСЯ силою нашої духовости. Очевидно, що в різних країнах
нашого поселення різні труднощі зумовлюють стан українсько
го шкільництва, але в основному вони одні й ті ж самі.

У Канаді, у зв'язку з урядовою політикою багатокультур
ности в останніх роках, наше рідне шкільництво зазнало пев

них переоформлень. В деяких місцевостях рідні пІколи змушені

були підсилити навчання української мови в державних та ціло
денних школах, деякі включились у систему навчання держав
них вечірніх для дорослих, не затрачуючи рідношкільного ха-
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рактеру, інші силою обставин об'єднШІись, не перестали існу
вати й не перестають організуватись нові рідні школи, завдан·
ня яких незастуrmе.

У західніх провінціях Канади уведено навчання україн

ської мови від найнижчих кляс, почавши від дитячих садків,

одначе це ще не зліквідувало Рідних Шкіл, що ставлять собі за
мету не тільки навчання, але й виховання. Належить згадати
тут і про Курси Українознавства, середньошкільне навчання у
системі рідного шкільництва, яке з успіхом проводиться в окре

мих центрах Канади (Монтреал, Торонто, Вінніпеr, Саскатун,

Едмонтон, Ванкувер), у менших осередках Курси Українознав
ства об'єднуються під омофором КУК. Вони підготовляють учи
телів, провідників у різних ділянках громадсько-культурного

життя. Між ними чимало трапляється талантів-мистців, жур

налістів, поетів ...
Крокування нашого рідного шкільництва в парі з дер
жавним шкільництвом, разючі сиrнали про занепад української
мови по наших домах, заставили нас серйозніше взятись за

впорядкування

рідношкільної

так і в навчально-виховн1и
ту Українців Канади

шкільних рад,
терен

-

справи

ділянках.

заіснував

Підручникона

як
При

в

організаційній,

Централі Коміте

~райовий центр українських

комісія,

вислано працівника

в

шкільництво зцентралізовано, дії унапрямлено, пра

цю скоординовано. У перших своїх початках діяльність наша

натрапляє на ряд недоліків і певні трудн\)щі, але без цього не

обходиться і в міністерствах державних народів, тож справа
ця вимагає від нас повного вирозуміння, щирої допомоги й мо

ральної підтримки, особливо тепер, коли мова наша занепадає,
засмічується, бідніє, а працівників серед нас щораз менше й
менше.

СКІЛЬКИ НАС ТА ЯКІ МИ?

Це дуже складне rm:тання,

на яке не легко відповісти. Жаль, що ми спізнилися з нашою

статистикою, що не вели їі від самих початків, щоб могти на

основі цього провести певні аналізи й поставити деякі· прогнози.
Обстежуючи школи в Канаді, я приділяв особливу увагу ста
тистиці. Легше відповісти на питання "СКІЛЬКИ нас", як на
питання ·"ЯКІ ми". При всіх наших зусиллях удалось нам зібра
ти деякі статистичні дані про Рідні Школи, але заст~рігаюся,
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що вони не точні, а приблизні. Припускаємо, що ці цифри мінімальні:
КІЛЬКІСТЬ
У про:зІнцІJІх:

uпdл

учнів

КЛ.RС

учителів

Онтаріо

50
25
15
9
7
8

3,652
1,505
831
656
341
248

299
125
68
56
32
32

282
115
62
55
29
25

114

7,233

612

568

Манітоба

Алберта
Квебек
Саскачеван

Б. Колюмбія

РАЗОМ:

У державних ІІІколах навчається біля двадцяти тисяч
дітей.

Як бачимо ,число учнів, що навчасться української мови
зросло до небувалих розмірів. Натомість рівень навчання, що

має дати відповідь на питання "які ми", значно впав. Це відно
ситься як до навчання в державних школах, так і в рідІ~их.
Рівень навчання в Рідних Школах вищий, ніж у державних

школах. У державні школи прийшли діти в більшості батьків
третього покоління без знання української мови, але це ще не
виправдує нас. Ми мусимо зробити певний відрух, щоб піднес
тись на вищий щабель. Досвід показує нам, що коли дитина
до семи років не опанує розмовної мови

-

пиши пропало. Тому

треба більше уваrи присв.итити дитячим садкам І дошкІллю.
Ми не сміємо допустити до такого стану, що скажемо:
висітиме над нами закон, який дозволяє нам вивчати україн

ську мову, будуть у нас школи ,будуть учні і вчителі, та не бу
де живоr мови.
За підвищення рівня нав~ання і виховання, за охоплення
дитячими садками і дошкіллям дітей від чотирьох років життя

мусить узятись наша інтеліrенція та ввесь свідоміший загал,
зокрема духовенство й жіночі організації.

246

РІДНА WНОЛА ПРИ ПАРАФІІ УСПІННЯ БОЖО] МАТЕРІ В МОНТРЕАЛІ, травень
Від ліва до права стонть учительни пані:

Боrданна Мончан,

Олена Маців.

1965 р.

Сидить пані:

Софін Мацун,

Онеана

Цибульсьна, Стефа Ватаманюн, Марін Бринович, Яроспава Нуwнір, Натапін Гуцал, отець Михайnо Гавриnюн, отець
денан Михайло Залєсьний, отець дирентор Василь Бриннвсьний, заст. дирентора пан

~
-....]

Ярослав

Двожан,

Луrова, Ярослава Бриннвсьна, пан Д. Д. Назанівсьний і пані Ірина Боднар. Стоїть пані Марін Чолій.

пані:

Лідія

918,..197
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І '79

.r

Абітурієнти Нурсів Унраїнознавства ім. митр. Андрея Шептицьноrо в Монтреалі
зі своїми винладачами.

РІдна Шноnа Ім. Т. Шевченна в Ляшін, Нвебен, із своїми вчителями,

директорною Т. Мороз І о. парохом Василем Бринявсьним.
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АбітурІєнти НурсІв Унраінознавства Ім. М. Груwевсьноrо в ТоронтІ
зі своїми виняадачами

Дитнчий табір на
в Монтреалі, в році

252

(1979

р.)

oceni "Унраіна" при парафіі Св. Архистратиrа Михаіnа
1951, нний "'очапи провадити панство Бриннвсьні і ноtнноrо
рону nітом провадили через 15 nІт.

І?tJ{Jt?!}II/JtJІJJJ!/ЛtJl/1 l!l/(JCIJ
'YttpoїJJtJ.ii!O!Jcm!Jo
iltt•.ljlllmp.ЛІІ!J(J€.fl
Ь .JjltJІІmpeoлl

WeonJІJЦbiLtJltJ r~1

...

·

Рідна Шноnа ім. митр. Андрея Шептицьноrо,
Учитеnі стоять

по бонах.

З

26

травин

1979

р.

Прощання отця дирентора Ввсиnн Бриннвсьноrо.

правої сторони стоіть отець дирентор В. Бриннвсьний, нний був

в тій wнonl, а 3 nІвоі сторони стоіть новий дирентор, пан Орест Грубий, нний 3 днем

26. 5. 1979

29

nіт дирентором

р. став дирентором.

КІНЦЕВЕ СЛОВО

На мою долю прШІала дорога в царину нашого шкільниц
тва. Завдання не легке, але почесне. Я не виїжджав як інспек
тор, навіть не як звичайний учитель, а як учень, що ступнева
переходив від передшкілля, початкових і вищих кляс, включно

до університету. Така система в моїй праці була необхідна.
На своїй дорозі від Ванкуверу до Монтреалу, від Ніяrара

Фаллс до Флін Фльон багато я зустрів, побачив: досвідом моїм
у меншій чи більшій мірі користувались школи. Не про все я

написав

-

у моїй пам'яті зберігалось тільки все те, що було

характерне окремим школам і проблематичне в розвитку шкіль
ництва.

Хай же ця скромна збірка залишиться документом нашо
го часу

-

наших дерзань за рідне слово на чужині і буде сти·

мулом дальшої праці в дорозі до "рідних причалів".

Vкраїна на·
ша тут - це не хліб з медом. Це праця, посвята й жертвенність.
Ворогом нам у цьому- наш добробут. Він запоморочує уми,
притуплює серця, послаблює волю. Потрібні нам вічні спалахи,
вічне горіння нашої душі. Біля якого вогнища нагрітись нам і

нашим дітям. Ми ще несемо в душі (як покуту) почуття обов'яз
ку до своєї Батьківщини. А що наші діти? Чим нагріти їх? Ми

мусимо наближати їх до рідних спалахів нашого материка
України.

-

І, перш за все, шукати цього спільного тепла самі в

себе -в єдності духа. Тож, крім усього, цією працею хотілося б
нам розсунути стіни простору, що роз'єднує нас (у прямому й
переносному значенні), наблизити нашу спільноту до потреб
нашого шкільництва, познайомити учителів з учителями, учнів

з учнями, дати можливість їм побачити одні одних в одній гро
маді, в одному дзеркалі.

Дорога до "рідних причалів" буде продовжуватись у різ
них обставинах і формах. Дорога ця вічна, як вічний наш народ.
Ми не знаємо, котрому поколінню пощастить причалити

до берегів вільної України. Знаємо тільки, що без рідного слова,

без іскорки любови до своєї Батьківщини покоління це не
буде почуватися вільним ані щасливим- чи то буде в Україні,
чи на чужині.
Прищепити в душах дітей оці почування залишається

нашим постійним завданням.

І. Бодиарчук
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