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        СССС ЛЛЛЛ ОООО ВВВВ ОООО

Олеся Григорiвна Ковальчук – член
ради, заступник голови Волинської
обласної органiзацiї Всеукраїнського
жiночого товариства iм. Олени Телiги,
вчитель української мови й лiтератури
ЗОШ I–III ст. с. Жидичин Кiверцiвського
району; за сумiсництвом – керiвник
секцiї «Лiтературна творчiсть» у Во-
линськiй обласнiй МАН.

Ім’я Олесi Ковальчук з’явилося в на-
шому журналi (тодi вiн називався «Ук-
раїнська мова i лiтература в школi») в
№ 1 далекого вже 1971 р. пiд статтею,
присвяченою драматичнiй поемi Лесi
Українки «В катакомбах». Твiр для аналiзу авторка
вибрала не випадково, адже вона, як i наша генiаль-
на поетеса, яка написала драму, по-перше, волинян-
ка, а по-друге, непоступлива i пристрасна в оборонi
вiльного духу людини, рiдного слова i нацiональної
гiдностi. А зокрема – свободи бути українцем. Оле-
ся ще студенткою Луцького педiнституту виборю-
вала це право у прямому розумiннi цього слова. Во-
на була членом львiвсько-луцької дисидентської
патрiотичної групи (очолювали її Валентин Мороз,
брати Горинi та Дмитро Іващенко), яка розпов-
сюджувала, як тодi називали, антирадянську
полiтичну лiтературу, а насправдi правдиву iнфор-
мацiю про дискримiнацiйну щодо українства
нацiональну полiтику компартiї. Коли скоромину-
ще iдеологiчне потеплiння на початку 70-х змiнило-
ся жорстокими репресiями iнакшодумцiв, Олеся
Ковальчук, тодi вже вчителька, стала об’єктом
постiйних публiчних звинувачень у нацiоналiзмi на
всiх можливих конференцiях i зборах. Її цькували,
переслiдували, викликали в КДБ.

Вона хотiла вчитися далi, блискуче здала канди-
датський мiнiмум, але до аспiрантури… не допусти-
ли. Молоду розумну вчительку обожнювали шко-
лярi, вона вражала їх, як i своїх колег, потужним
iнтелектом, начитанiстю, педагогiчним талантом, а
чиновники вiд освiти, де тiльки могли, розпинали й
звинувачували її в хибностi iдеологiчних та мето-
дичних пiдходiв.

Так тривало не рiк, не два – аж до кiнця 80-х.
Свiтлим променем упродовж цих тяжких для О.Ко-
вальчук десятилiть стало творче спiвробiтництво з
нашим журналом, висока оцiнка редакцiєю i редко-

легiєю УМЛШ її статей. Це була вели-
ка моральна пiдтримка. А ще духовно
живила поезiя улюблених авторiв i
власна, якiй звiряла найсокровеннiше.
Лише 2008 р. в Луцьку вийшла єдина
Олесина поетична збiрка «Барвiнок у
снiгу». Іншi поховав немилосердний
час. Терплячи важкий iдеологiчний
пресинг i матерiальну скруту, Олеся
Григорiвна з обов’язку i високого чину
робила, як i її визначнi попередники-
просвiтяни Грiнченкового гарту, свою
дуже нелегку, але конче потрiбну робо-
ту – несла у школу правду про видат-

них українцiв, Україну та її лiтературу, плекала у
своїх учнiв почуття нацiональної гiдностi й честi,
бажання працювати на благо своєї держави. Вона
щохвилини спонукала i спонукає дiтей до роздумiв,
активного осмислення i нашої iсторiї, i нашого сьо-
годення.

Про уроки вчительки О.Ковальчук заговорили в
областi, на них прагнули потрапити i молодi, й
досвiдченi словесники. А з настанням незалежностi
нашої держави Олеся Григорiвна стала активним
дiячем освiтянського i громадського життя Волинi.
Отож ще бiльше роботи, ще бiльше обов’язкiв. У Во-
линському iнститутi пiслядипломної педагогiчної
пiдготовки вже тривалий час веде авторськi курси, є
членом редколегiї нашого журналу, автором бага-
тьох статей i методичних посiбникiв. А поза всiм тим
– невтомна повсякденна громадська праця нацiо-
нально вiдповiдальної людини, яка нiколи не гнула
спини й не схиляла голови, навiть тодi, коли, за її
словами, жила «як у незамкненiй в’язницi».

Подвижництво цiєї славної жiнки гiдно поцiно-
ване. Вона – заслужений учитель України, лауреат
обласної лiтературно-мистецької премiї iм. Агатан-
гела Кримського, член УНП. А нещодавно ВУТ
«Просвiта» iм. Тараса Шевченка Олесi Григорiвнi
Ковальчук присудило за її трудову звитягу i дiйо-
вий патрiотизм премiю iменi великого трударя на
українськiй освiтянськiй нивi Бориса Грiнченка.
Щиро вiтаємо лауреата, зичимо здоров’я, сили i тер-
пiння, щоб довго жити й працювати на забур’яненiй
зневiр’ям, фарисейством i конформiзмом нашiй, по-
ки що не зовсiм своїй землi. З роси i води Вам,
Трудiвнице!

З КОГОРТИ ПОДВИЖНИКІВ-ПРОСВІТЯН

Це – Україна? Не вона!
Хiба ж не правда: в Українi
Лукавим пiдступом мана
Постала замiсть неї нинi.
Це Україна? Не вона!
Не наша. Ми – не дiти в неї…

Та хто, скажiть, iз нас не знав,
Як пiдмiнялися iдеї?
Як матiр тихо повели
На крутосхил новий Голготи?..
А ми чекали при столi –
Повстати не було охоти.

Покаймось i перепросiм,
Збратаймося хоч в днi осмути!
А Україна простить всiм, –
І силу зможем їй вернути.

Олеся КОВАЛЬЧУК

*    *    *

Олеся Ковальчук

Ç¥Ú‡πÏÓ ˆ¸Ó„Ó¥˜ÌÓ„Ó Î‡ÛÂ‡Ú‡ ÔÂÏ¥ª ¥Ï. ÅÓËÒ‡ É¥Ì˜ÂÌÍ‡


