Гадяцька гімназія

29 червня 2009 року
виповнюється
160 років від дня
народження Олени
Пчілки. Ця феномен а льн а
пос тать
пос і дає
значне
місце у розвитку
української культури
XIX– поч. XX ст.
Майже півстоліття
трудилася вона на
ниві української літератури і культури,
виступаючи як прозаїк, поет, драматург, перекладач, літературний критик,
фольклорист, етнограф, видавець, редактор, громадський
діяч,
вченийп е д а г о г,
членкореспондент АН
України.

Спецвипуск до 160 річниці від дня
народження Олени Пчілки
Це була дивна жінка. Була вона дуже вродливою,
заможного роду. Могла б
вона безбідно і майже безтурботно прожити свій
вік, красуючись на балах
та по театрах, не стільки,
аби щось чи когось почути, побачити, а себе показати. ЇЇ вроді пасували б
найкращі сукні, а вона чомусь їх часто міняла на народне українське вбрання.
А як часто можна було її
зустріти не у вишуканому
аристократичному товаристві, а у простій селянській хаті, де вона вивчала вишивки, настінні розписи, записувала пісні, а у дні епідемії, не вагаючись, разом з доньками
Лесею та Ольгою брала ліки й ішла рятувати земляків.
Це була дивна пані, яка в умовах царської Росії разом з
чоловіком виховувала своїх дітей свідомими українцями,
які гордо і вільно спілкувалися українською, вважаючи її
найкращою мовою світу, бо була вона для них рідною.
Олена Пчілка була Драгоманівною- паростком роду козацьких перекладачів, дипломатів, ДРАГОМАНІВ.
Алла Диба, науковий співробітник
Інституту української літератури АН України

С т о р . 2

До кращих
творів Олени
Пчілки належать:
«Товаришки»
«Світло добра і
любови»
«Соловйовий
спів»
«За правдою»
“Артишоки”
“Півтора оселедця”
п'єси “Сужена не
о г у ж е н а ” ,
“Світова річ”

п'єси для дітей
“Весняний ранок
Тарасовий”
“Казка
Гаю”

Зеленого

Щасливий
день
Тарасика Кравченка”
“Киселик”
“Скарб”
“ Мир миром”
“Кобзареві діти” та
інш.
Деркач Альона

Пчілці належить чимало перекладів і переспівів світової класики:
Овідія, А. Міцкевича, О. Пушкіна, Й. В. Гете, Г.К. Андерсена, В. Гюго.
Вона написала низку публіцистичних, літературно-критичних статей і
спогадів про М. Старицького, М. Кропивницького, Є.Гребінку,
М. Лисенка, М. Драгоманова.
Карпенко Анастасія
Свій великої сили педагогічний талант Олена Пчілка в першу чергу виявила у своїй родині, у вихованні власних дітей. Вона була дбайливою, люблячою матір'ю, величезну увагу приділяла своїм дітям.
Прагнучи.,щоб діти виросли справжніми патріотами, вона створила для них затишний український
мікросвіт, відчинений навстіж у люди.
Любов до рідної мови, до народних звичаїв Ольга
Петрівна прищепила дітям на все життя .а разом з
тим – велику жагу до знань. Виховувала їх справедливо, не вдаючись до покарань.
Коваленко Поліна
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Олена Пчілка і Леся Українка з
рідними та гостями у Гадячі

С т о р . 4

Олена Пчілка

До Зеленого Гаю
Прощай, коханий мій Зелений Гаю!
Прощаюсь не в розкішнім, любім маю,
Коли найбільш пишаєш ти красою,Окроплений весняною росою,
Пташиним співом збуджений-розвитий,
В зелені шати рясно так повитий, Ні, на Різдво прощаюся з тобою,
Як сніжною ти встелений габою,
Як з інею мороз плете мережки,
На віти срібнії чіпля сережки.
Та ти й тепер стоїш такий ошатний:
З-під снігу стовбур виступа брунатний,
На білеє ж около наче самоцвіти
Розсипав хто, додолу і на віти,На сонці сяє іній той яскравий;
Стоїш і на Різдво ти кучерявий!
Вночі на тебе глянеш. Ясні зорі
Геть заглядають крізь гілки прозорі;
А ти стоїш задуманий, так тихо,
Неначе причуваєш близьке лихо,
Що простяга до тебе руку жадну,
А в ній держить сокиру безпощадну,
Готову постинать красу могутну
І обернути все в пустелю смутну,

Все знищити,- і дуб, і всяке древо,
Щоб вдовольнить недолі хиже чрево,
Укрить около чорними пеньками
Над голими, порожніми ярками…
Здивують соловейки всі весною,
Як прилетять вітатися з тобою;
Здивуються, за що лихая доля
Тебе побила враз? де ділась воля
Зеленощів рясних? Скрізь буде пусто,
Лиш кропива ростиме буйно, густо…
Так буде. Так, мій гаю, любий друже!
І жаль мені тебе сердечно, дуже…
І хочеться сказати: “Дай же руку!
Прощай на тяжку, вічную розлуку!”
Немов би це було живе створіння,
Таке було між нас порозуміння:
Мені співав пісні, шептав ти й далі,
А я тобі незримії скрижалі,
Душі моєї нишком розкривала,
Від тебе не таїлась, все казала…
І радощі, й журбу мою ти знаєш..
“Так, друже, так! Прощай!”- мені киваєш
І ти, та віттям смутно поникаєш...
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Смійтеся на здоров'я, читаючи сміховинки та спотиканки нашої землячки
Олени Пчілки.
Роботящий син
- Або ти, тату, їдь по дрова, а я буду дома, або я буду дома, а ти їдь по дрова.

Видющий
- Хомо! Он гуси летять.
- Ой-ой-ой! Та як багато!
- Чи ти ж бачиш?
- А ти ж кажеш.

Догадлива дитина
- Мамо!Чи ви знаєте, яка в нас оказія була? У діжку з квасом миша впала.
- Ох, Боже мій! Чи ж ти її витяг?
- Еге! Буду я витягати! Щоб вона мене вкусила? Я піймав кота і вкинув у діжку, щоб він мишу з'їв!..
Ануте скажіть щвидко, кілька раз без помилки:
Летів горобець через безверхий хлівець, ніс четверик гороху без червотоку, без
па червоточини.
Вередували вереднички, що не зварили вареничків; не вередуйте, вередниченьки, - ось поваряться варениченьки.
Прилетіли горобці, говорили про крупці; не про крупці, не про по крупицю, а
про крупник та про покрупячко.
Ануте швидко скажіть тричі поспіль:
- Сестрице, чи ткачі тчуть, чи не тчуть?
- Чуть-чуть тчуть, ледь човники волочуть, бо їсти й й чуть-чуть не чуть!
-Нехай ще чуть-чуть потчуть, бо вже чуть, що перепічки печуть!
А що? Не скажете швидко? Спотикаєтеся? На те ж воно й
“спотиканкою” зветься.
Дібрала Заколодяжна Даша
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Псевдонімів у
Олени Пчілки було багато, серед
них: Бабуся, Бабуся Олена, О. Ба, П., К-ч., Кочубеївна, Княжна
Кочубеївна, О.
Колодяжинська,
Хтось, Цяцька.

Олена Пчілка організувала вдома
український драматичний і ляльковий театр, виконувати ролі у якому запрошувалися діти з інших

родин, а також се- би П.Тичини і М.
лянські діти.
Рильського.
Вона належить
до числа перших
українських
жінок-видавців.
Разом з Н. Кобринською
заснувала у Львові
альманах жінокписьменниць
«Перший вінок ».
Була редакторомвидавцем
ж.
«Рідний край» з
додатком «Молода Україна». Він
благословив перші поетичні спро-

“Діти - се наш дорогий скарб,
се наша надія,
се - молода Україна”
Олена Пчілка
Олена Пчілка
багато працює як
дитяча письменн и ц я .1 91 8 р .ви -

йшли
друком
п'єси «Весняний
ранок Тарасовий»
і «Сон-мрія, або

Власним коштом
в и д а л а
«Співомовки»
Степана Руданського.

Письмовий стіл Олени Пчілки

З 1921 року праУ Луцьку всту- цює в Академії
Наук України.
пила в драматичне товариство, а
гроші, зібрані від Олена Пчілка распектаклів, запро- зом з чоловіком
виховала шістьох
понувала викори- дітей - Михайла,
стати для прид- Лесю, Ольгу, Окбання
україн- сану, Миколу, Ісиських книг для дору.
Підготу вал а
клубної бібліо- Черевишник Аліна
теки.
казка Зеленого
Гаю». У 1919 р.
написала дитячу
оперу ”Дві чарівниці” та збірку
оповідань і віршів для дітей
” К н и ж к а Різдвянка». Біль-

шість дитячих п'єс
Олени
Пчілки,
створених у 19171920 рр., було
інсценізовано
в
аматорських гуртках Гадяча і Мог е л і в Подільського, але
вони не друкувалися.
Лукава Ліля

Стор.7

Розляньте схеми, в яких заховано два твори О. Пчілки .
Щоб прочитати їх, потрібно у першу схему вписати букви, що позначають голосні, а в другу - приголосні звуки, які втекли в коло.
ПІДКАЗКА: Виберіть напрямок читання - згори вниз чи зліва направо.
П’єса «...» (1881)

Оповідання «...» (1908)
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Склала Деркач Альона

Назвіть твори Олени Пчілки.
Декілька літер уже відкриті, решта - за вами. Щвидше думайте, а то й зима настане.

“С_ _т_о д_ _р_ і _юб_в_”
“Ко_ _ар_ _ і д_ _ и”
“Зб_ _ те_ж_н_ в_ _е_я”
“Ка_ _а З_ _ен_ _о Г_ _”
“Ми_ ми_ _м”

Стор.8

Допишіть останні слова у кожному рядку. Їх ви відшукаєте у довідці.
Змислений котик
Ну й розумний же наш…!
Де такий і …,
Чи у школі де…,
Чи такий вже …?
Казку хоч яку вам…,
Про жар-птицю, …,
Пісню всяку заспіва…, Чиста…!
Всякі загадки він… І…,
Коли хочете,…
Дроби…!
Звідки ж котик теє…?Він книжки…;
І читає, й…
Та на ус… .
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Склала Заколодяжна Даша

Без ніг ходить, без коріння росте.
На вогні мокне, у воді сохне.

Яке хлоп'яче ім'я можна читати з
обох боків, вперед і назад, і все буде
виходити однаково те саме ім'я?

Що в хаті не люди зробили?

Якої хвороби не бува на землі?

Коли кинути камінь у Чорне море,
яким він буде?

Від чого гуска пливе?
Мигаль Людмила

Ішло дві матері, дві дочки і онука,
скільки було всіх душ?
Гадяцька гімназія

