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Василь Бойчук 

Новорічні та Різдвяні привітання для Кафедра УКРАЇНОЗНАВСТВА, Інституту Східної Європи   

що при Університеті «Львівський Ставпропігіон»  з Золотої  Праги!  

Олександр Олесь з дружиною -  переїжджає з Приги до Києва. 

 

14 січня 2017 року разом з Новорічними та Різдвяними привітаннями з Праги для Кафедри 

УКРАЇНОЗНАВСТВА, Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський Ставпропігіон», отримали звіт-

інформацію від завідувача Відділення «Чесько-Української освіти, науки та  культури»  Яна Лорченка, що уряд 

Чеської Республіки дав дозвіл на перепоховання в Україні визначного українського поета Олександра Олеся… 

 
За поданою інформацією завідувача Відділення «Чесько-Української освіти, науки та  культури»  Яна Лорченка, 

останки визначного українського поета Олександра Олеся та його дружини, вже підняті з його могили, з пражського 

цвинтаря, і знаходяться в відповідно обладнаному місці міста Праги…, де готуються для передачі Україні…  

Характерно, що цю ж інформацію теж підтвердив і сайт Президента України Петра Порошенка. 

Слід наголосити, що в рамках ознайомлення з діяльністю Відділення «Українсько-чеської історії та культури» з 

українською Прагою, вчені Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський 

Ставропігіон» у 2016 році відвідали місто Прагу, та зафотографували український некрополь на Пражському 

кладовищі.Зокрема були відвідані та оглядово вивчені всі могили, що на фото:  

1. Поета Олександра Олеся.  

2. Директора української гімназії в Празі професора Івана Кобизського. 

3.Українського доктора-фізика, професора Миколи Лорченка, батька нинішнього нашого засновника та 

завідувача Відділення «Чесько-українська наука, освіта та культура» Кафедри Українознавства Інституту Східної 

Європи Університету «Львівський Ставріопігіон» Яна Миколайовича Лорченка.  

4.Педагога-професора Софії  Русової.  

5.Засновника та першого голови Української ініціативи в Чехії Лідії Райчинець-Затовканюк(1993-2001).  

6.Пам’ятник героям і жертвам терорів в Україні встановлений у 2014 році…   

Була також віддана шана іншим українським громадським, військовим, науковим, політичним та культурним та 

християнсько-релігійним діячам, які проживали в Празі та Чехії, що були поховані на цьому празькому кладовищі... 

На завершення перебування в Празі на кладовищі де поховані визначні українські діячі, завідувач Відділення 

«Чесько-українська наука, освіта та культура» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи що при 

Університеті «Львівський Ставропігіон» Ян Миколайович Лорченко, як корінний пражанин, організував екскурсію 

по українському цвинтарю, ознайомив вчених Кафедри Українознавства та Інституту Східної Європи з 

українськими історичними, культурними, державними та християнськими пам’ятками кладовища міста Праги, яку 

ми почали з могили українського поета Олександра Олеся і закінчили визначенням могили видатного українського 

історика, автора «Історії України-Руси» Миколи Аркаса…  
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В розповіді про український цвинтар міста Праги, Ян Миколайович Лорченко зокрема наголосив, що його батько 

професор математики та фізики Микола Лорченко в дитинстві водив його до могили історика Миколи Аркаса, 

автора знаменитої «Історії України-Руси», який теж був похований на цьому цвинтарі, однак довго вивчаючи 

український некрополь цвинтаря ми так точно і не встановили могили історика Миколи Аркаса. Слід наголосити, що 

Ян Миколайович Лорченко вказав на одну невідому та безіменну могилу означивши її, що власне ця могила і є 

могила українського історика Миколи Аркаса, наголосивши, що власне до неї він малолітній був приведений 

батьком, професором математики та фізики Миколою Лорченком. Батько наголошував, що могила сьогодні 

призабута, оскільки комуністичний уряд Чехії вважав Миколу Аркаса «лютим українським буржуазним 

націоналістом»  і  прогресивні українці Праги, щоб могилу комуністи-чехи не знищили на догоду СРСР…, заховали 

її так, зробивши безіменною, і зберегли для наступних поколінь визначного українського історика  Миколу 

Аркаса… Характерно, що поряд цієї могили є захоронення з прізвищами Аркасів, що може говорити про 

достовірність свідчення -дослідження Яна Миколайовича Лорченка… 

 
Слід наголосити, що на цьому цвинтарі поховані і інші видатні українські вчені, зокрема професор Олекса 

Приходько та професор Ольга Приходько, пам’ятник яких подаються нище…  

Отже, український некрополь міста Праги потребує дослідження, як і діяльність української громади міста Праги 

ХІХ-ХХ століть, наголосив у своєму новорічно-різдв’яномуму привітанні з міста Праги з Чехії для Кафедри 

УКРАЇНОЗНАВСТВА, Інституту Східної Європи що при Університеті «Львівський Ставпропігіон», завідувач 

Відділення «Чесько-Української освіти, науки та  культури»  Ян Миколайович Лорчненко… 
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У висновок наголосимо, на завершення ознайомленням з українським некрополем пражського цвинтаря завідувач 

Відділення «Чесько-української науки, освіти та культури» Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи що 

при Університеті «Львівський Ставропігіон»  Ян Миколайович Лорченко, попрощавшись з визначним українським 

поетом Олександром Олесем, який переїзджає в Україну, відвідав  поряд, могилу свого батька, професора Миколи 

Лорченка, замовив за упокій всіх українців  Службу Божу в Українській Греко-Католицькій Церкві міста Праги... 
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