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ТАРАС ШЕВЧНЕКО - ВІДЗНАЧЕННЯ РОКОВИН

Святкування роковин народження чи
смерті Тараса Шевченка завжди мали
вагоме значення в культурному та політичному житті українців як в
Україні, так і в діяспорі. Український
народ, незважаючи на те, де би він
був, і в якій ситуації б опинився, ніколи не забував віддати пошану
своєму славному поету, мистцеві,
учителю та страждальнику. Його
життя та творчість служили і служать як дороговказ в усіх аспектах
національного відродження, збере-

женні національної ідентичності, в
боротьбі за незалежність і були натхненням і постійним пригадуванням
виконання його заповіту.
Цього року відзначаємо 200 ліття
Шевченкового народження. А 2014
рік був проголошений роком Шевченка. Українці на рідних землях і в
діяспорі приготували широку і різноманітну серію програм (виставки,
концерти, доповіді, видання наукових праць, нові видання Кобзарів),

щоб віддати належну,
гідну і благородну
шану своєму Кобзареві і пророкові. Українці в діяспорі в
додаток до вище згаданих планів зосереджують свою увагу над
тим, щоб познайомити неукраїнську
публіку із життям,
творчістю та важливістю Тараса Шевченка.
У минулому шевченківські роковини
відзначалися величаво і скорботно. У
східній Україні російський царський
уряд часто і дуже гостро забороняв
усякі патріотичні вияви в шануванні
Шевченківських ювілеїв у Києві, столиці України, і у більших містах країни.
Так сталося з 50 літнім відзначенням
смерті та 100 літнім відзначенням народження Шевченка. Як не іронічно, але
українцям, які жили в Петербурзі і
Москві, було дозволено, хоча з труднощами, відсвяткувати ці річниці,
але не в шевченківськім ріднім
краю. Щоб протидіяти таким
ворожим та жорстоким заборонам, українці в Галичині та в
Америці з великим успіхом провели величаве, з великим духовним піднесенням, столітнє
відзначення народження Шевченка в 1914 році. У 2010 році в
‟Сівачі‟ за 28 березня я описала Шевченківські святкування
в Нью Йорку 1914 р. Я зробила
це на підставі дописів, які появилися у номері ‟Свободи‟ за
4-те червня. Нажаль, не
знайшла жодних фотографій з
цієї події.
Тому, що 1914 рік був проголошений роком Шевченка, святкування в Галичині тривали від
березня до червня. Моментом
великого значення цих святкувань був здвиг та похід вулицями Львова, який відбувся 28
червня. В поході брали участь
члени, в основному молодь, різних культурних, військових, молодіжних та
спортивних організацій, таких як Січ,
Сокіл, Пласт, які мали відділи майже у
всіх містах, містечках та селах і які масово прибули до Львова на цей здвиг.
Усього було понад 12000 тисяч учасників. Гасло походу було взято із шевченкового Заповіту ‟Вставайте, кайдани
порвіте‟. Була колона учасників на
конях. Кілька сот ‟сокілок‟ марширували в народнім одязі. Було 19 духових
оркестрів та понад 150 прапорів.

Уперше в історії виступило
500 членів
Січового Стрілецтва в одностроях та зі
зброєю і тим
представили
себе українському народу як
новітню військову одиницю. Після
закінчення походу, на спортивній площі
відбулися показові військові та
спортивні дійства.
У нашому Музеї і Бібліотеці маємо
плакат із здвигу 1914 р., фотографії походу - показові вправи на спортивній
площі - та різні видання, присвячені

100-літнім роковинам.
У цей самий день, коли відбувався
похід у Львові, в Сараєво було вбито
престолонаслідника Австрії архикнязя
Франса Фердинанда. Скоро після цього
вбивства почалася Перша світова війна.
Січові Стрільці, які вперше марширували на шевченківськім здвигу, були

СІВАЧ

першими, хто зголосився до Австрійського війська, щоб боротися з
наступаючою армією царської Росії і
визволити Україну з-під чужого
ярма. Політична ситуація в час столітніх святкувань Шевченка привела
до можливостей українського народу
боротися за волю і незалежність. Подібно, напередодні двохсотлітнього
святкування Шевченкових роковин у
2014 р., почавши з листопада 2013
р., український народ, в основному
молодь, вийшов масово на Майдан в
Києві, щоб виявити свою готовість
боротися зі злочинним урядом,
проти окупації чужим народом, боротися за демократичну свободу, відстояти право жити в справжній
демократичній, вільній і незалежній
Україні. Це протистояння вже зазнало великих кривавих жертв.
У 1914 році світ мало знав про
Україну і зовсім не дбав про її долю.
У 2014 році світ знає більше про
Україну, але чи буде дбати тепер про
неї? Чи зуміємо виконати волю Шевченкового Заповіту на цей двохосотлітній ювілей його народження?
Любов Волинець

ПОПРАВКА

У статті з 28 січня 2014 р. про дарунок нашому музеєві - 20 картин Едварда Козака, який зложила п.Лідія Бобовник, була допущена помилка. Ім’я чоловіка п.
Лідії - Зеновій, а не Євген. Ми вибачаємося перед п. Бобовник. Це сталося з
нашої необачності і перепрошуємо, якщо це завдало п. Лідії прикрості і непорозуміння.
Любов Волинець

