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Тке юау о/ 1х/е о/ Оке /атоиз Сападхап Ьизхпеззтап апд ркйапОкгорпзО о/ Юкгахпхап 
огхдхп РеОго дасук, юко /гот Оке епд о/ Оке 50з о/ Оке 1азО сепОигу Оо Оке епд о/ к з  дауз 
дхгесОед зхдпЩсапО /ыпдз /ог Оке хтр1етепОаОхоп о/ иагхоиз зсхепОх^с апд сы1Оига1 рго/есОз о/ 
Оке Цкгахпхап дхазрога, хз сопзхдегед. Ихз зрхпОиа1 регзопаШу хз скагасОепгед. Тке раОгопаде 
о/ Оке дгеаО Цкгахпхап апд Оке зхдпх/хсапсе о/ кхз асОхухОу хп езОаЫхзкхпд Оке зрхгхОиаШу о/ Оке 
уоипд депегаОхоп о/ /Укгахпхапз аге апаОугед.

Кеушогйз: раОгопаде, зрхпОиаШу, уоипд депегаОхоп, паОхоп-си1Оига1 асОхихОу, зОаОе 
/огтаОхоп, РеОго дасук, Ьеадие о/ Цкгахпхап РаОгопз, Епсус1оредха о/ Юкгахпхап ЗОидхез, 
Сападхап ТпзОхОиОе о/ Юкгахпхап ЗОидхез (СШЗ), РеОго дасук 1пОегпаОхопа1 СотреОхОхоп /ог 
Цкгахпхап Ьапдиаде ЕхрегОз.

Дослщження життевого шляху ведомого громадського д1яча, патрюта, ве
ликого укра!нця, мецената Петра Яцика е актуальним для сучасно! украшсько! 
юторично! науки. Осюльки вш був не лише найщедр1шим украшським меце
натом друго! половини ХХ столггтя, а й людиною, яка дбала про розквгг духо- 
вност украшщв, то заслужив на повагу й авторитет серед украшсько! д1аспори 
й материково! громади[8, с. 7-13]. Його благодшнють планом1рно була спрямо- 
вана на благо Укра!ни, украшсько! ще! та нащональних штереив [5, с. 69].

Людина живе доти, доки про не! пам’ятають. А пам’ятають, здебгльшого, не 
стльки те, що вона сказала, як те, що вона зробила. Зроблене канадшським б1з- 
несменом 1 меценатом з укра!нською душею Петром Яциком у цариш мовного 
воскресшня, духовност 1 культури украшщв легко тзнаеться, осюльки зробле- 
но багато з найважлив1шого. Ц  слова переконливо прозвучали на презентацп 
книги М. Слабошпицького «Укра!нець, який вщмовився бути бщним». Прой- 
шовши 1 подолавши труднощ1 в молод1 роки, П. Яцик знайшов у соб1 мудрють 
1 силу стати володарем кашталу, якому мш би позаздрити будь-який устшний 
б1знесмен [8, с. 713].

Петро Яцик народився 7 липня 1921 року в сел1 Верхне Синьовидне, що на 
Льв1вщин1, у селянськш родин! Дмитра та Марп Яциюв. Тут тш ов до мюце-
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во!' школи, а згодом -  на шльськогосподарсью курси. Ще з юного в1ку виявляв 
потяг до знань. Усвщомлюючи, що в с1льський побут входить технша, вщчу- 
ваючи, що за нею майбутне, хлопець активно шукав свш штерес у мехашщ, 
усшшно закшчив у 1939 рощ шестимюячт зал1зничт курси та почав працю- 
вати пом1чником машинюта. У роки Друго! свггово1 вшни пережив 1 вщчув 
на соб1 трагед1ю украшського народу в ус1х п проявах -  окупащю, повстан- 
ський рух, водночас мусив дбати про родину, якш тсля  смерт батька став 
опорою. Улггку 1944 року, коли багато украшщв тшали на захщ, як зазна- 
чав М. Слабошпицький, вщ «б!льшовицького раю», вирушив 1з ними й молодий 
Петро. У 1945 рощ вш опинився в Баварп (Шмеччина), де закшчив середню 
школу 1 вступив до Украшського техшчно-господарського шституту. Водночас 
почав вивчати англшську, шмецьку та юпанську мови. «Так можна досягти 
усшху в жити», -зазначав Петро Яцик у своему лиси до украшських школяр1в. 
Пщ час навчання вш засвош деюлька правил, одне з яких - «коли бачиш, що 
щось не е добре, зроби так, щоб було добре». Друге - «Не наршай, роби добру 
роботу, а винагорода прийде» [6, с. 18].

Гщна уваги й наслщування ютор1я усшху: пршхавши до Канади по Другш 
свгговш вшш, маючи «всього лише с1м доляр1в у кишеш», почавши роботу по- 
судомийником, пом1чником м’ясника, згодом Петро Яцик 1з двома партнерами 
засновуе украшську книгарню, пот1м - меблевий магазин, а через певний час 
очолюе групу з 18 буд1вельних компанш, знаних у деловому с в т  П1вшчно1 Аме
рики, 1 стае власником швестицшного банку, а головне -  чесно заробивши свш 
каттал, цей чолош стае не лише найбагатшою людиною Канади, найбагатшим 
украинцем свггу на той час, а й для багатьох - прикладом життевого усшху, 
патрютизму 1 доброчинства [3, с. 255-256].

Петро Яцик -  людина глибоко духовна, абсолютно чесна в справах б1зне- 
сових, яка сповщувала непорушшсть моральних щнностей. Спокшний, само- 
зосереджений 1 доброзичливий, надшний, вш мае тверде слово, не щедрий на 
вс1ляк1 об1цянки й запевнення, але, пооб1цявши щось, неодмшно виконував, 
хоч би яких зусиль це йому коштувало[5, с. 3].

Як зазначав П. Яцик, надзвичайно важливими в жити е поняття чесносн й 
етики. Б1знес, зокрема, -  це справа чесних людей [6, с. 24].

Петро Яцик говорив, що все залежить вщ совюн людини, а не вщ 11 стано
вища в сусшльств1, 1 що вбогий духом не може бути багатим, не зважаючи на 
те, сшльки грошей вш мае. А ще вш наголошував: «Якими значними не були б 
наш1 усшхи, ми завжди повинн знати, що досягли 1х за допомогою шших, 1 ми 
повинш под!литися з шшими нашими надбаннями.» Яцик вир1шив, що най- 
кращим способом вжити надбання для загального добра буде пщтримка науки 
та освгги [6, с. 25].

Отже, упродовж друго1 половини ХХ столггтя Петро Яцик почав направля- 
ти значн кошти на реал1защю р1зномаштних наукових 1 культурних проекнв 
укра1нсько1 д1аспори. Вш спод1вався на пщнесення рол1 Украши в с в т . Ста- 
ранно дбав про видання укра1'нських книг, словнишв, енциклопедш. У 1986 
рощ вш заснував Осв1тню фундащю Петра Яцика, яка фшансувала низку по- 
стшних програм у провщних ушверситетах свггу, включаючи 1нститут укра
шських студш Гарвардського ушверситету (США), енциклопедп украшознав- 
ства, Украшський лекторш у Школ1 славютики та схщноевропейських студш 
при Лондонському ушверситен, шформацшний центр у б1блютец1 1меш Джона 
П. Робертса та В1чний фонд укра1'нських видань при Торонтському ушверси
тен. Коштом мецената видано чимало наукових монографш з юторп Укра1'ни, 
економши, полггологп, медицини, етнографп. Сума його пожертв на украшсьш 
шституцп у Захщному свгп перевищуе 16 м1льйошв долар1в.

Центр дослщжень юторп Укра1'ни 1мен1 П. Яцика при Альбертському уш
верситен заснований 1989 р. в структур! Канадського шституту укра1'нських
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студш. П. Яцик подарував йому 1 млн долар1в, що сприяло виданню англш- 
ською мовою фундаментально!' пращ М. Грушевського «1стор1я Укра!ни-Руси» 
- «Шз1:огу о! Окгате-Киз» [1, с. 65 - 66]. Видана у 10 томах протягом 1898-1937 
роюв, ця авторитетна праця й д ос  не втратила свое! актуальность Заборонена 
в радянсью часи, «1стор1я Украши-Руси» була перевидана разом з покажчиком 
до вс1х том1в 1нститутом укра!нсько! археографп НАНУ 1 стала популярною в 
незалежнш Укра!нь

У згаданш пращ М. Грушевського, англомовний вар1ант яко! виходить 
друком, чимало шформацп наукового та б1блюграф1чного характеру, яку ре- 
дактори англомовного видання доповнили за рахунок шзшших дослщжень 
на цю тему. Англшське видання мютить б!блюграф1ю вс1х джерел та публ1- 
кацш, використаних М. Грушевським при написанш праць Вщповщальне 
завдання з укладання б1блюграфп було покладене на заступника директо
ра Центру д-ра С. Плох1я. Кр1м того в проект! зад1яно калька науковщв та 
редактор1в з в щ д тв  Торонто, Едмонтона, а також найнято перекладач1в, 
предметних редактор1в та експерщв до окремих том1в. Переклад 1 редагу- 
вання текст1в М. Грушевського -  це досить складне завдання, адже дово
диться зв1ряти та оновлювати тисяч1 посилань, р1зномовних джерел: грець- 
ких, еврейських, арабських, латинських.

За кошти Петра Яцика були видаш «Енциклопед1я укра!нознавства», ан
гломовний атлас юторп Укра!ни, документальна книга про голодомор в Укра!ш 
«Жнива скорботи» тощо [7, с. 70].

У травш 2001 року меценат передав Нащональному музею лггератури Укра- 
!ни в Киев1 власну б1блютеку. У нш -  сотш ушкальних видань: наукових праць, 
мистецтвознавчо!, енциклопедично!, полгголопчно! лггератури. Нова книжкова 
колекщя розмютилася в окремш юмнат1, котра тепер носить назву «Б1блютека 
Петра Яцика» [2, с. 19].

Справу ведомого мецената продовжуе ниш його донька п. Надя Яцик, яка 
протягом 2007-2008 роюв надала К1УСу 500 тисяч канадських долар1в для за- 
снування ново! Програми вивчення сучасно! укра!нсько! юторп 1 сусп!льства 
[8, с. 12].

Центром дослщжень юторп Укра!ни 1меш П. Яцика спонсоруються ще два 
видавнич1 проекти: укра!нськ1 переклади захщних праць про укра!нську ю- 
тор1ю та англомовна сер1я монографш. Остання мае назву «Укра!нська юторп 
ограф1я на Заход1». I! публжащю К1УС забезпечуе сшльно з низкою наукових 
заклад1в в Укра!нь Кр1м того, частина субсидш спрямована на видання ан- 
гломовних монографш, укра!нських переклад1в, юторюграфш захщних авто- 
р1в, на документальш публжацп, а також на дослщницьш гранти вченим [1, 
с. 65 - 66].

Як патрют Петро Яцик вперше запропонував провести в Укра!ш мовний 
конкурс серед молодь Цю щею пщтримала створена благодшником у 1994 
рощ Люа укра!нських меценащв, що об’еднуе представнишв б1знесу з бага- 
тьох кра!н свггу. Вони надали спонсорську пщтримку в проведенш конкурсу 
та нагородженш його переможщв. Вагомий внесок у фшансування конкур
су зробив П. Яцик. Перший М1жнародний конкурс знавщв укра!нсько! мови 
було проведено у 2000 рощ. За р1шеннями Люи укра!нських меценащв кон
курсу було присвоено 1м’я Петра Яцика, а його дочка Над1я стала почесним 
головою конкурсу.

Завдяки зусиллям Петра Яцика цей конкурс набув велико! популярности 
що засвщчуе прагнення нащонально свщомо! молод1 не лише до опанування 
мовою, а й до нащонально! самощентифжацп, адже мова сприяе вихованню, 
виробленню, утвердженню та розгортанню укра!нськост1, фжсуе багату нащо- 
нальну пам’ять, е нащональним кодом людини [7, с. 71].

П. Яцик зазначав: «Доки не настав той день, мусимо братися виховувати
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в юних ту украТноцентричнють, яка й стане основою для пщнесення УкраТни 
в майбутньому. Починаемо з мови, а водночас маемо на уваз1 й украшську 1с- 
тор1ю, й украшську щею, щоб усе це в сум1 дало украТнську волю, украТнське 
диво» [5, с. 244].

Вже 20 роюв посшль, не зважаючи на полггичш тренди, конкурс вщбу- 
ваеться не тальки в УкраТш, а й у свгговш украТнськш д1аспорь Вш також по- 
кликаний для того, щоб сконсолщувати свггове украТнство. За час юнування 
М1жнародного конкурсу з украТнськоТ мови 1меш П. Яцика виросло не тальки 
поколшня учшв, а й поколшня нових учител1в, яю хочуть знати докладно, хто 
такий Петро Яцик, чие 1м’я носить конкурс.

Цей конкурс е уроком, натхненням для дггей та дорослих: учител1в, науков- 
щв, письменниюв, полггиюв у справ1 пщнесення престижу украТнськоТ мови!

Петро Яцик -  найдалекоглядшший та найжертовшший меценат украТн
ськоТ науки, завдяки послщовним та вщданим зусиллям якого свгг поступово, 
але постшно сприймав та штегрував у свш живий оргашзм поняття УкраТни 1 

украТнського народу [4, с. 1] .
Життя Петра Яцика -  це яскравий приклад сишвськоТ любов1 до земл1, 

яка впродовж всього життя була для нього рщною. УкраТна озивалася болем 
у Петровому серщ, адже сюльки страждань йому довелось перенести на цш 
земли Вш м1г би не дати жодноТ копшки на розвиток украТнськоТ культу- 
ри, проте вщдавав у с  своТ сили й значну частину капиталу на вщродження 
духовност укра'Тнщв: розвиток украТнськоТ мови, утвердження духовност 
молодоТ генерацп укра'Тнщв як основи державотворення в сучаснш УкраТш 
[8, с. 12-13].

Петро Яцик -  еталон в1рност укра'Тнсью справ1, нацюнальнш ще'Т, вщданос- 
т  украТнськш мови
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