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А.І.Машталір 

СВЯТКУВАННЯ ШЕВЧЕНКІВСЬКИХ РОКОВИН 
В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ПОДІЛЛЯ 

У ДОБУ ДИРЕКТОРІЇ УНР 

Прихід до влади Директорії знаменував посилення національних 
пріоритетів в освітній політиці. Зокрема,були скасовані всі привіле
йовані навчальні заклади, які функц іонували при П.Скоропадсько
му. Уряд Директорії доклав багато зусиль для того, щоб всі бажаючі 
вчитися змогли це зробити. Активізувалися поборники національної 
школи, що виступали за цілковитий і повний перехід на навчання (за 
виключенням кіл національних меншин) українською мовою. Все це 
і багато іншого стало каталізатором відзначення Шевченківських ро
ковин в школах Поділля в добу Директорі ї УНР. 

Дане питання частково розроблялося сучасними вченими, які до
клали чимало зусиль, щоб показати крізь призму різної тематики 
вплив творчості Т.Шевченка на національну свідомість, серед відо
мих дослідник ів слід відзначити О.М.Завальнюка 1 , B .C.Лозового 2 , 
О.Б.Комарніцького 3 , Е .М.Мельника 4 та багатьох інших. 

Метою нашого досл ідження є з 'ясування кола заходів , які від
бувалися у школах різного типу на Поділлі в добу Директор і ї , при
свячених Т.Шевченку, а також учасників урочистостей, демонстраці ї 
ними національної приналежності до всього українського. 

Слід пам'ятати єдину істину: творчість та ім'я Т.Шевченка були 
національним багатством, символом боротьби і нескореност і , тому 
його «Кобзар» для великої кількості людей був наст ільною книгою, 
а вірші з нього знали навіть не письменні верстви населення. «За
повіт» стояв в одному ряду з нац іональним г імном. Тому на будь 
якому святкуванні одразу ж згадували невмирущого поета. Так, на
приклад, восени 1919 р. з ініціативи Українського клубу йшла ак
тивна підготовка до відкриття у м.Кам'янці-Подільському народного 
університету, де мали викладати економіку, історію, географію, аг
рономію, ботаніку і зоолог ію. Хоча уряд УНР і не схвалив поданий 
законопроект, все ж 1 листопада 1919 року Кам'янець-Подільський 
святкував відкриття свого українського народного університету. Во
но в ідбувалося в приміщенні міської вищої початкової школи (вул. 
Шевченка, 35), зал якої був гарно прибраний килимами та портре
тами Т.Шевченка. За столом, покритим червоним сукном, зайняли 
місця Голова ради лекторів В.Чехівський, міністр народної освіти 
П.Холодний, декан природничого факультету С.Бачинський 5 . 
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У шевченківські дні 1919 p. навчальні заклади Кам'янця-Поділь-
ського не працювали, а брали участь в святкуванні роковин Кобзаря. 
Відбувались служби Божі, мітинги, присвячені Т.Шевченку, календар 
урочистостей знав кожен кам'янчанин, тому що преса подавала цілий 
ряд публікацій і коментарів по святкуванню днів Шевченка 6 . 

Викладацький і студентський склад КПДУУ доклали досить зу
силь, щоб організувати в університеті свято. Було скликане урочис
те засідання Ради професорів , заслухано ряд допов ідей про життя 
і творч ість поета. Видавались газетні статті за участю як молодих 
вчених, так і в ідомих науковців. В цей період часу досить активно 
розходився тиражем Шевченк ів «Кобзар»: «...Не буде н іякого пе
реб ільшення , як скажемо, що друкарні не встигали випускати кни
жок , так швидко вони розходилися , незважаючи на те, що ціни на 
книжки швидко зростають» 7 . 

У 1920 р. також відбувається цілий ряд святкувань, присвячених 
Т.Шевченку, і знову на перше місце виходить КПДУУ, який не стояв 
осторонь цих подій, але це питання зовсім іншого досл ідження. 

Естафету перейняли й інші заклади Поділля. Так, наприклад, в 
березн і 1920 р. в Пирогівській школі з ібралися учні всіх початкових 
шк іл м.Кам'янця-Подільського, щоб провести л і тературний ранок, 
який повністю був присвячений поетові . Перед початком свята хор 
проспівав «Ще не вмерла Україна». 

На святі були присутні майже всі учителі шкіл. Першим реферат 
на тему: «Життя Т.Г.Шевченка» прочитав учитель Шугаєвський. Він 
розповів про труднощі, які долав Кобзар для визволення краю, сво
го народу. Потім учениці ж іночої школи прочитали в ірші «На роко
вини смерті Т .Шевченка» 8 . Гарно проспівали «Реве та стогне Дн іпр 
широкий» з 'єднані хори жіночої Пушкінської та Гоголівської шкіл. 
Д іти читали також вірші «Думи мої, думи», «В село», «Кобзар», «Чо
вен» . Крім того, виступив хор міської жіночої школи і надзвичайно 
гарно заспівав «Зійшов м і с я ц ь » 9 . З глибокою зац і кавлен істю учні 
Пушкінської , Біланівської, Пирог івської , Боришковецько ї та Китай-
городської Мукші , Олександро-Невсько ї церкви і Першої та Другої 
Ф ільварецьких шкіл слухали святкові виступи своїх однолітк ів . Хор 
ж іночої школи проспівав ще «Ой, гаю мій, гаю», «На що мені карі 
оч і» , «Ой там, на горі , Січ іде», а наприкінці свята всі учасники за
сп івали «Запов іт» 1 0 . 

Святкування Шевченкових днів відбулося також у державн ій ж і 
ноч ій гімназії. Перед початком свята хор гімназії виконав г імн «Ще 
не вмерла Україна». Учениця Вронська прочитала свій власний вірш 
«До Тараса Шевченка». Потім хор проспівав: «Реве та стогне Дн іпр 
ш и р о к и й » 1 1 . 
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Важливу роль від ігравало в ідзначення пам'ят і Т.Г.Шевченка не 
т ільки у вихованні учнів початкових і середніх шкіл України, а й д і 
тей дошкільних закладів. З цією метою Товариством ім. Песталоцці 
в м.Кам'янці-Подільському 9-го березня 1920 р. було влаштовано 
Шевченкове свято для дітей міста. На це свято запросили дітей сад
ка Товариства Дитячого Клубу, притулків, а також усіх, хто хотів по
бувати на святі . Прочитано вірш «Село» Т.Шевченка. З п ісень сп і 
вали: «Зелений гай», «Ще не вмерла Україна», «Наша хатка» та і н . 1 2 . 

14 березня 1920 р. Товариство ім. Песталоцці в Кам'янці-Поділь-
ському для дітей Дитячого Клубу, дитячого садка й притулків в залі 
Українського Клубу влаштувало Шевченкове свято. Відкриваючи йо
го, видатний педагог Софія Русова виступила з промовою «Хто та
кий Т.Г.Шевченко». Газета «Наш шлях» занотувала цю подію так: 
«Голос старого авторитетного педагога ллється власно і твердо, ма
люючи в ясних для дитячого уха картинних фарбах велику постать 
нашого славного К о б з а р я » 1 3 . Дитячий хор виконував г імн «Ще не 
вмерла Україна» та п існю «Зоре моя вечірняя», після чого п ішли 
декламації творів Т .Шевченка 1 4 . 

Національно-патріотичні ідеї на основі духовної спадщини Та
раса Шевченка набирали дедалі більшої ваги в добу Директорі ї УНР. 
Зокрема 10 квітня 1920 р. дитячий Клуб і Товариство ім. Песталоцці 
в Кам'янці -Подільському брали участь у загальному свят і -поході 
пам'яті Т.Шевченка, а 14 квітня Товариство влаштувало дитяче свято 
пам'яті Т.Шевченка, на якому дітьми дитячого садка, Дитячого Клубу 
та дитячих притулків було поставлено п'єсу в двох діях «Тарас-Ди-
тина» , декламувалися в ірші, сп івали пісень. На святі було б ільше, 
як сто д і т е й 1 5 . 

З початку року був орган ізований музично-драматичний гурток 
«Кобзар», який організував к ілька ранків, присвячених Т.Шевчен
к о в і 1 6 , один з яких відбувся 20 березня 1920 р. в державному театрі 
Кам'янця-Подільського. Свято п ідготували учні й педагог ічний пер
сонал двох кам'янецьких г імназій: державної української ім. -С.Ру-
данського та гімназії для дорослих 1 7 . Театр заполонили діти. На свя
ті був присутній професор Іван Огієнко, багато інших відомих в Ук
раїні діячів. Хор заспівав «Ще не вмерла Україна». Потім з допо
віддю виступив викладач Якимович, який в ідзначив палку любов 
Т.Шевченка до України, ту любов, про яку сказано поетом у Кобзарі: 
«Свою Україну любіть, любіть ї ї во время люте, в останню тяжкую 
минуту за неї Господа моліть». Далі було поставлено першу дію п'є
си «Назар Стодоля». Учень гімназії для дорослих Сухий прочитав 
цікавий реферат «Вплив творчості Т.Шевченка на гуманність люд
ності». Він змалював твори Шевченка з боку пробудження, об'єд-

370 



нання і потреби в змаганні України за свої національні ідеали. Учень 
Сохлуновський прочитав вірш Т.Г.Шевченка «Садок вишневий коло 
хати», а в ірш «На смерть Т.Шевченка» прочитав учень Горобець. 
Вірш «Мені все одно, чи я вмру» прочитав учень г імназії для до
рослих Гавруш. Ще виразн іше і з б ільшою силою натхнення читав 
інший учень з тієї ж г імназії Маркович тв ір Т.Шевченка «До Осно
в'яненка». Українська гімназія мала і власного поета Панченка, який 
прочитав в ірш, присвячений Т.Шевченку. Свято пройшло надзви
чайно г а р н о 1 8 . 

Навчальні заклади Поділля доклали чимало зусиль для прове
дення святкування днів Шевченка в різний час і за допомогою різ
них способів . 

У добу Директорі ї школа пройшла шлях від мовної українізації 
навчального процесу до широкого запровадження в освіту всіх рів
нів українознавчих дисципл ін . Освіта набула ч іткого національного 
спрямування, що незаперечно стало визначальним поштовхом для 
національно-культурного в ідродження України, символом якого про
довжував залишатись Т.Шевченко. 

Отже, як свідчать документи , в цей час зусиллями українських 
урядовців, представників св ідомої наукової й педагог ічної інтеліген
ції, різними громадськими організаціями, з широким залученням мо
лоді відбулося вшанування пам'яті видатного поета й громадського 
д іяча Т.Шевченка. Завдяки цьому невмирущі його ідеї лягли в ос
нову навчального процесу української школи , нац іонального вихо
вання учнів. 
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