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культури Гната Хоткевича, яка все своє життя присвятила Україні, поверненню з не
буття імені свого батька й здійсненню його творчих заповітів. Повна енергії, ініціатив, 
світлих думок, п. Галина змогла не лише пробудити серед громадськості інтерес до літе
ратурної, музичної й мистецької спадщини Гната Хоткевича, але й прикладом свого по
движництва наснажувати земляків до щирого і безкорисливого служіння Батьківщині.

Усміхнений, духовно щедрий і по-слобідськи талановитий образ Галини Гнатівни є 
близьким і рідним великому колу її знайомих з різних українських і чужоземних країв. 
Адже багатьох п. Галина закохала в український світ, заохотила до пізнання української 
культури, спрямувала до діянь і творчості в ім'я кращого майбуття свого народу.

Це видання покликане розкрити багатогранність, глибину й пасіонарність особис
тості Галини Хоткевич, визначити її роль у розвитку сучасного громадсько-культурного 
життя України.

УДК 821.161.2-05 
ББК 83.3(4Укр=Укр)—8

© Фонд національно-культурних
ISBN 978-966-2181-04-3 ініціатив імені Гната Хоткевича,  2011



ЗМІСТ

Замість передмови....................................................................................3

На дев’ятий день......................................................................................5

Владислав Проненко. Світлої пам’яті Галини Хоткевич..............7 

Владислав Проненко. Харків — Париж — Харків. 
Тривалість дороги — вісімдесят років..............................................11

Анатолій Перерва. Поезія

Гнату Хоткевичу................................................................................... 20
Гуцульський дух....................................................................................22
Галині Хоткевич....................................................................................23

Світлана Стефанюк. Волелюбна, нескорена сутність
переповнювала Галинин внутрішній світ........................................24

Ніна Немировська. Вона світила назустріч людям...................... 26

Людмила Луценко. Освітити собою вічність.................................. 29

Кость Черемський. Життя триває...................................................34

Ілюстрації................................................................................................49

В ім’я збереження самобутності і відродження 
культурних традицій Харківщини.................................................... 124


