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Ілюстрації історичних подій
Протягом десятиліть і, навіть,

століть певна кількість населення
України вирішувала покидати
рідну землю та емігрувати в інші
краї. Робили це не тільки з еконо-
мічних причин, але часто через
політичні обставини та події, які
змушували емігрувати, щоб уник-
нути переслідування, а то і фізич-
ного знищення. Незалежно від
причин, які змусили покидати
рідну землю, емігранти, а особли-
во емігранти політичні, уважали
своїм обов’язком зберегти свою
національну ідентичність, переда-
ти історичну пам’ять нащадкам і
робили це, пристосвуючись до
умов та стилю життя в країні, де
вони знайшли свій притулок.
Очільники цих громад звертали
особливу увагу на розвиток дітей
емігрантів, молодого покоління,
намагалися привязати їм дух укра-
їнства та відкрити скарбницю
історичного і культурного наслід-
дя за допомогою різноманітних
освітніх заходів та програм. 

У результаті трагічних подій
(1917-1923), що призвели до втрати
української незалежності, а також
комуністичного реваншу, значна
кількість діячів, активних членів,
прихильників та офіційних пред-
ставників Української Народної
Республіки опинилися у вигнанні.
Другим домом для багатьох з них
стала Франція. Тут вони заснували
уряд УНР у вигнанні і продовжу-
вали повідомляти світ про понево-
лення і трагедію народу України.
Вони видавали різноманітні
інформаційні вісники багатьма
європейськими мовами, а також
подбали про видавництво освітнь-
ої літератури для своїх дітей, щоб
виховувати у них українську свідо-
мість та поширювати знання про
національне коріння та історичну
спадщину. 

У архівній колекції
Українського Музею та бібліотеки
зберігаються цікаві зразки дитя-
чих інформативно-навчальних
посібників про українське військо
часів визвольних змагань у вигляді
паперових іграшок. Це великий
аркуш картону, на якому зображе-
ні піхотні та кінні підрозділи укра-
їнського війська в одностроях та з

озброєнням того часу, в різних
бойових умовах тощо. Кожне зоб-
раження можна вирізати та вста-
новити на загнутій основі, як окре-
му фігурку. Аркуш з цим зобра-
женнями був виданий 1929 році в
Парижі видавництвом !Тризуб!
під заголовком !Українським
дітям – рідне військо!. Малюнки
на ньому були виконані відомим
художником Леонідом
Перфецьким (1901-1977), який
навчався у школі Олекси
Новаківського, Краківській
Академії Мистецтв та у Парижі.
Діставши визнання !маляра-бата-
ліста!, на свїх картинах він часто
зображав сцени воєнних баталій
визвольних змагань. Наша худож-
ня колекція представлена двома
його картинами, виконаними
олією, на тему битви з російсько-
большевицькими загарбниками. 

У порівнянні з сучасними тех-
нічно досконалими, та створени-
ми з допомогою компютерів, ці
паперові іграшки виглядають
доволі примітивно і просто, проте
свого часу вони відігравали досить
важливу історичну роль. Потрібно
віддати належне провідним пред-
ставникам української громади
Франції за їхню самовіддану
працю щодо формування та збере-
ження української свідомості своїх
дітей шляхом створення для них
різноманітних якісних навчальних
засобів, що мали також і культурну
цінність. Заняття з такими папе-
ровими витинанками тренували
вправність, розвивали та збагачу-
вали дитячу уяву, спонукали до
ігор і, навіть діалогів із зображени-
ми героями. Для нашого Музею та
бібліотеки є удачею, що тут пред-
ставлені подібні зразки робіт, які
відображають зусилля та цінний
внесок машої діяспори по всьому
світу у збереження та примножен-
ня української спадщини. 

Любов Волинець

На фото: малюнки українського війська
художника Леоніда Перфецького

Спільноти: новий мобільний додаток УКГЦ
www.dyvensvit.org

Українська Греко-Католицька
Церква розробила мобільний
додаток, що містить основну кон-
тактну інформацію про парафії та
діючі спільноти УГКЦ в Україні та
за кордоном.

“Це такий собі
кишеньковий довід-
ник.” – каже Ірина
Владимір, один з
ідейників проекту.
“Його основна мета
– показати, що
Церква це не холод-
на будівля, а живий
організм, який роз-
вивається і росте,
показати все багат-
ство нашого різно-
маніття.”

Мобільний дода-
ток розроблено на базі
Інтерактивної Карти УГКЦ, яка
сьогодні налічує дані про більш
ніж 2800 парафій і осередків
УГКЦ та доповнено інформацією

про діючі мирянські рухи та спіль-
ноти.

Він працює в режимі карти і
показує перелік усіх парафій, що
знаходяться навколо користувача
та спільнот, які до них належать.
Доступна функція універсального
пошуку за основними характери-
стиками, а також можна обирати
свої улюблені парафії чи спільно-
ти і отримувати сповіщення про
оновлення інформації про них.

“Християнин немислимий без
спільноти, хоч би найменшої. У
спільноті ми зустрічаємо Христа,
знаходимо підтримку, зростаємо
духовно.” – додає Максим Гонтар,
технічний керівник проекту.

Додаток безкоштовний та вже
доступний для завантаження на

платформах iOS і Android.
Спільноти –  проект Комісії у

справах молоді та Комісії у спра-
вах мирян УГКЦ – підкреслив
координатор проекту, секретар
Патріаршої комісії у справах
молоді, Орест Гевак .

Детальнішу інформацію можна
дізнатись на сайті
https://spilnoty.pp.ua/ або на сторінці
у фейсбук.

Варто зазначити, що це вже не
перший подібний проект
Української Греко-Католицької
Церкви. Раніше було розроблено
Дивенсвіт Календар УГКЦ, Моли-
товник УГКЦ, та мобільний дода-
ток з цитатами Блаженнішого
Любомира.


