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(ДО 140-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ Івана Огієнка)





Народився в м. Брусилів Житомирської області в бідній селянській

родині Івана та Єфросинії Огієнків. Він був 6 дитиною в сім ї. Навчався в

військово-фельдшерскій школі, Острозькій гімназії, у 1909 році закінчив

Київський університет, де згодом працював доцентом, професором. Добре

знав і вивчав історію школи в Україні. З 1915 року викладав у Київському

університеті, де був приват-доцентом на кафедрі мови і літератури. Влітку

1918 року Огієнко був серед ініціаторів Кам’янець-Подільського державного

українського університету, ставши його першим ректором. У місті над

Смотричем він читає в університеті курс лекцій «Українська культура», за

якими видав у 1918 році книгу. 15 вересня 1919 року його призначають

відповідальним за віросповідання в урядах УНР Мазепи та В’ячеслава

Прокоповича. Основною справою Огієнка стало те, щоб читання Євангеліє,

виголошення проповідей, служб Божих, читання та співи у церквах

здійснювалися українською мовою; висвячувалися й призначалися на

церковні посади в духовному відомстві ті особи, які знають українську мову.

Для цього визначався місячний термін, при чому зазначалося, що особи, які

не виконають наказу, позбавляться своїх посад та будуть притягнені до

судової відповідальності. Саме з ініціативи Івана Огієнка 8 жовтня в

Кам’янці-Подільському було засновано курси української мови для

священиків, дияконів, дяків та регентів.





Захоплення міста більшовицькими військами 16 листопада

1920 року наступного року змусило Огієнка емігрувати до

Польщі. Проте невдовзі він повертається в Україну. З 1922 по

1924 роки Іван Огієнко проживав у Винниках біля Львова. У цей

період видатний діяч пише «Український стилістичний словник»

та перекладає Новий Завіт. 1922 року у Львові виходить переклад

Літургії святого Іоанна Златоуста з грецької на українську мову.

Завдяки сприянню Андрія Шептицького, Іван Огієнко викладає

українську мову та літературу у Львівській учительській

семінарії, з якої був звільнений за проповідування національної

ідеї. Протягом 1926-1932 рр. вчений працював професором

церковнослов’янської мови на богословському факультеті

Варшавського університету. Був звільнений польською владою як

активний прихильник українізації православної церкви. У цей час

він заснував і редагував у Варшаві журнали «Рідна мова» (1933-

1939) і «Наша культура» (1935-1937).





9 жовтня 1940 р. Іван Огієнко був пострижений в чернецтво в
Яблочинському Свято-Онуфрієвському монастирі митрополитом
Діонісієм (Валединським), а вже 19 жовтня того ж року на Холмському
соборі був висвячений єпископом Холмським і Підляським. З 16 березня
1944 року став митрополитом. Влітку 1944 року Огієнко змушений був
емігрувати в Словаччину, потім – до Швейцарії (жив у Лозанні), а у
вересні 1947 року – в місто Вінніпег (Канада), де редагував літературно-
науковий місячник «Слово істини». І. Огієнко тужив за Україною,
втративши будь-яку надію повернутися туди. Його тугу можна відчути у
вірші, взятому з його поеми “На Голготі”:

Так тяжко чутися вигнанцем із краю рідного навіки, 

хто щирим був його коханцем, 

хто ніс йому цілющі ліки. 

І. Огієнко упорядкував вищу богословську освіту для православних
канадських українців, розбудував богословський факультет
Манітобського університету, налагодив видавничу діяльність, розгорнув
велику науково-дослідну роботу, випустивши понад сорок своїх книг –
досліджень з історії культури, церкви, мови, етнографії.





8 серпня 1951 р. на Надзвичайному Соборі у Вінніпезі він був

обраний предстоятелем Української Греко-Православної Церкви і

митрополитом Вінніпегу. Завершився земний шлях відомого українця

29 березня 1972 року у Вінніпезі. Найбільшим подвигом І. Огієнка є,

безперечно, переклад Біблії сучасною, живою українською мовою.

Над цією працею він трудився 42 роки. Учений розумів залежність

рівня розвитку духовності народу від поширення Святого Письма

рідною мовою. Новий Заповіт – є одним із найточніших перекладів

серед слов'янських мов і найбільш поширеним серед українських.

Огієнко (Митрополит Іларіон) “Рятування України”, “Богдан

Хмельницький”, “Тарас Шевченко”, “Рідна мова”, “Історія української

літературної мови”, “Дохристиянські вірування українського народу”

(Вінніпег, 1965), “Святий Димитрій Туптало” (Вінніпег, 1960),

“Українська церква під час руїни”. І. Огієнку належить понад 1500

праць, а сфери прояву його наукових інтересів та політичної

діяльності настільки різнобічні, що свідчать про багатогранність, силу

духу, великий талант і природну обдарованість метра.





Досконало володіючи багатьма мовами, зокрема грецькою,

латинською, церковнослов’янською, староєврейською, польською,

німецькою, англійською, професор Огієнко не лише дослідив десятки,

сотні написаних цими мовами різноманітних рукописних і друкованих

книг, ввівши їх до наукового обігу, а й багато з них переклав на

українську мову.

Добре знав і вивчав історію школи в Україні. Фундатор українського

шкільництва працював на тернистій ниві освіти як теоретик і як

практик, був домашнім вчителем, вчителем середньої школи та

комерційного училища в м. Києві, ректором університету, автором

численних підручників для початкової і вищої школи, міністром освіти,

професором у Брно, Монітобі, деканом Колегії Святого Андрія

Первозванного у Вінніпезі. Написав ряд підручників для української

школи: “Рідна мова” (1917), “Рідне писання” (1981), “Українська

граматика” (1918), “Українські шкільні мотиви” (1921), «Школа й рідна

мова», яка мала стати настільною для кожного вчителя, «Українська

граматика: основи вкраїнського правопису: підручник для 2-го та 3-го

року навчання (К., 1918); «Рідне писання. Українська граматика: основи

вкраїнського правопису: підручник для 1-го року навчання» (Київ-Львів-

Відень, 1921) тощо.





Головним у розвитку духовності української молоді Іван
Огієнко вважав християнську доброчесність, справедливість і
працьовитість. Ці риси можливо виховати, на думку вченого,
лише на основі рідномовного виховання і тільки в родині. Таким
чином, принциповими рисами педагогічних поглядів І. Огієнка
можна вважати: рідномовність, родинність, залучення
християнських ідеалів.

Він створив комісію з опрацювання українського правопису,
видав постанову про запровадження безкоштовного навчання
дітей шкільного віку як обов'язкове; доступність і єдність
навчання; у науковий обіг Огієнко ввів таке поняття, як
«рідномовне виховання»; розробка та реалізація концепції
національного виховання; мету виховання визначав як
формування національної свідомості, етнічних цінностей,
виховання дітей свідомими українцями, справжніми патріотами
своєї батьківщини; великого значення він надавав рідній мові, а
також національним звичаям, обрядам, історії та фольклору.
утвердження здорового способу життя; зміст виховання:
прищеплення любові до свого народу, народної творчості, рідної
мови і церкви; за основні принципи навчання брав: наочність,
науковість, індивідуальний підхід, системність.





Особливістю педагогічної спадщини Огієнка є те, що він не

відокремлював церкву від виховного процесу на тій підставі,

що українська православна церква виховує любов та повагу до

України, до української мови, зберігає національну ідентичність

її народу; у праці “Українська культура” (1918) постає як

дослідник історії освіти та культури України; за дорученням

Директорії видає наказ про перехід на українську мову

викладання в школах усіх типів; Іван Огієнко розумів, що

вимагати від кожного знання мови замало, потрібно забезпечити

реальну можливість оволодіння нею. Ці проблеми особливо

гостро постали в часи еміграції, оскільки відірваність від

батьківщини негативно позначається і на мові. Про таку грань

роботи Івана Огієнка, як створення гуртків рідної мови;

положеннях цих гуртків, зокрема на 10 мовних заповідях членів

гуртка, актуальних і для сьогодення:



 Мова – то серце народу: гине мова – гине народ.

 Хто цурається рідної мови, той у саме серце ранить свій народ.

 Літературна мова – то головний двигун культури народу.

 Уживання в літературі говіркових мов сильно шкодить

культурному об’єднанню нації.

 Народ, що не створив собі соборної літературної мови, не може

зватися нацією.

 Для одного народу мусить бути тільки одна літературна мова.

 Головний обов’язок кожного свідомого громадянина – працювати

для збільшення культури своєї літературної мови.

 Стан літературної мови – ступінь розвитку народу.

 Як про зрілість окремої особи, так і про зрілість цілого народу,

судять найперше з культури його літературної мови.

 Кожний свідомий громадянин має дбати, щоб навіть у найменшій

оселі працював «Гурток плекання рідної мови».





Він був ще й чудовим методистом, розумів, що

для становлення української освіти потрібні нові

підручники і сам створив низку підручників та

посібників для школи й самонавчання; як вважав

вчений, гарний підручник з рідної мови – то

національне надбання. Саме з першої читанки

дитина одержує початкові уявлення про світ,

долучається до мовного багатства свого народу.

Першою умовою для кожного навчального видання

Іван Огієнко ставив написання його

загальноукраїнською літературною мовою.

Укладаючи підручники, він вважав доцільним

використання віршів Т. Шевченка, І. Франка, Лесі

Українки та інших класиків; педагог сам апробував

у практиці свої підручники (новаторство).

Педагогічні ідеї І. Огієнка не лише не застаріли,

але й на сьогодні залишаються надзвичайно

актуальними як джерело загальнолюдських

цінностей, які спонукають до пошуку нових шляхів

виховання на основі дослідження і відродження

суспільно-історичного досвіду.



Дякуємо за увагу!
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