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АБЕТКА ВІДОМИХ ІМЕН

Олександр Свирида — політик і, як стверджує сам,
прагматик. Хоча спочатку в його житті був суцільний
романтизм. Він народився 8 липня 1967 року у відомому своїми замками Луцьку. Виховувався на маминих українських борщах і творах українських класиків. У сьомому класі — вже читав «Роздуми і спогади» Жукова.
А студентом п'ятого курсу активно включився у виборчу боротьбу за депутатство до облради і… виграв. Сьогодні колишній студент-романтик входить
до фракції «Трудова Україна», яку називають фракцією прагматиків і олігархів. Про дивні метаморфози
життя молодого політика ми запитали у нього самого і подаємо на розсуд читачів міркування Олександра
Свириди.
— Олександре, як студентп'ятикурсник став депутатом
Луцької облради?
— На хвилі демократичного
піднесення 90-го року. Я тоді був
активним членом Народного Руху.
А ще я першим у Луцьку застосував найвдаліші PR-технології.
Взяв домашні колонки, підсилювачі, виставив апаратуру на кіоски в
центрі мого виборчого округу,
включив на повну потужність і півтори години ораторствував. Чесно
кажучи, сам від себе такого не сподівався. Я був молодий, палко говорив про демократію, і, певно,
мав щирий вигляд на тому власноруч змонтованому «постаменті».
Також я, студент-механік, досить
добре вмів креслити. Тому взяв
плакатне перо і написав сам собі
листівки — «за молодого й енергійного Свириду». Сам обклеїв ними
округ, сам агітував і … виграв. Боротьба була запеклою, а конкурентів — понад десяток, на чолі з мером міста.
— Скільки вам коштували ті
вибори?
— Ніскільки. Тільки трохи витратив на кольоровий папір. Бо листівки, щоб виділитися, я писав на
сторінках, склеєних з двох смужок
— жовтої і блакитної. На мене
звернули увагу, і я був обраний до
обласної ради, де увійшов у Демблок, у якому із 120 депутатів нас,
демократів, було тільки 37.
— А що ж було з вашим навчанням?
— Я закінчив Луцький філіал
Львівського політехнічного інституту з червоним дипломом. Два останні курси навчався за індивідуальним планом. І мав залишитися
в аспірантурі. Але, мабуть, була
якась вказівка, і я потрапив за направленням на підшипниковий завод. Там я пройшов добру школу
адміністрування інженером-технологом. Але як депутат облради і
член Народного Руху, почувався
дещо дискомфортно і пішов із заводу… Гадаю, керівництву заводу
треба було одразу мене гнати. Бо
зараз розумію, що на виробництві
не повинно бути ніякої політики.
В облраді на той час склалося
два угруповання. Одне підтримувало першого секретаря, присланого
на Волинь із Києва, який не був у

ло нічого. Але мені вдалося залучити кредит, купити обладнання і
налагодити випуск води у ПЕТпляшках. Паралельно виготовляли
кетчуп, майонез, гірчицю. В державі була безнадія, виробництво занепадало, «чорному імпорту» було
складно протистояти, але ми піднялися. Так я пропрацював 4 роки.
— Невже вам знову захотілося змін?
— Атож. Я реально оцінив власні шанси й активно включився до
виборів до Верховної Ради. Чому?
По-перше, я знав, що серед 20 моїх
конкурентів не було жодного бізнес-

Моя романтика стала практикою,
ще коли я пішов на державну посаду в ФДМУ. Тоді були абсолютно
жорстокі реальність та дійсність,
ми проводили непопулярні реформи, приймалися сотні управлінських рішень. Яка романтика? Але
не думаю, що з тим моя система
цінностей сильно змінилася. А, може, я прагматиком був завжди? Бо
вважаю, що все те, в чому нема
прагматизму — від лукавого.
— Наприклад?..
— Наші демократичні сили.
Стосовно них досі є актуальним
вже набридле всім прислів'я про

ОЛЕКСАНДР СВИРИДА:
«ВСЕ, В ЧОМУ НЕМА
ПРАГМАТИЗМУ —
ВІД ЛУКАВОГО»
місцевих популярним. А друге —
другого секретаря, досить авторитетного, поміркованого і державницького Володимира Блаженчука.
Коли голосували за голову Ради (і
виконкому відповідно), наш блок
«за Блаженчука» переміг. Він же нікого, хто його підтримав, не відштовхнув, кожному запропонував
посаду по силах. Я був порекомендований Блаженчуком на посаду
керівника реґіонального відділенння Фонду держмайна України.
Пройшов через усі бюрократичні
рогатки і таки отримав призначення
на посаду.
— Фантастична кар'єра — у
24 роки обіймати керівну посаду
такого рівня.
— Так, моя посада за повноваженнями і зарплатнею прирівнювалася до заступника голови облвиконкому. Більше того, це була
автономна від місцевого керівництва робота — повна самостійність!
Я ініціював перші в Україні аукціони, реструктуризацію. Відділив від
«Волиньнафтопродукт» три основні бази й заправки, магазини
від оптових баз — це були чи не
єдині на той час в Україні прецеденти! Але з приходом нового президента в 1994 році, коли помінялося столичне керівництво ФДМ,
цей період завершився. Працювати стало знову дискомфортно: не
робота, а суцільні папери, нескінченні перевірки. І я знову пішов.
— Куди?
— Ніби в нікуди. Але життя —
це і особисті контакти. Друзі порадили мені зайнятися виробництвом. Я так і зробив. Існувало на
той час новостворене ВАТ «Волиньхолдінг» (нині всім відоме як
«Торчин-продукт»). Тоді там не бу-

мена. І моє гасло: «Зробив щось на
виробництві, зроблю і в державі»,
— було виграшним. По-друге, завдяки тому, що працював на виробництві і займався просуванням торгової марки, я добре знав, як «піарити».
— Секретами поділитесь? У
переддень парламентських виборів це знову актуально.
— Будь ласка. Я почав із того,
що продумав і склав медіа-план.
За два місяці до виборів я підписав
угоди на рекламу на ТБ, радіо, газетах, склав зручний графік її виходу. Слідкував за рейтингами і соціологічними дослідженнями. До того
ж я не вів кампанії «проти», я боровся «за» — за себе. Спочатку я
був десь на останніх місцях. Тому я
зробив таку піарівську акцію. Запустив до газети анонс статті під
назвою «Невже Свирида кине на
вибори сім вагонів майонезу?» Це
було настільки правдоподібно, що
вже наступного дня про це говорили всі. Конкуренти забули про себе,
на кожному кроці згадували Свириду, звичайно, негативно, але тим
самим все одно активно працювали «на мене». Я піднявся в рейтингу на 7 місце. Потім у тій газеті
надрукували зі мною позитивне інтерв'ю, де про жодні вагони не
йшлося. Я виграв у демократів Жулинського, Гудими, комуніста Пхиденка, керівника крайового НРУ
Харченка і решти реґіональних лідерів усіх партій.
— Але це були вже інші PRтехнології, інші витрати на них,
ніж на виборах до облради. Ви
змінили романтику на прагматизм?
— Безумовно, я послуговувався прагматичнішими категоріями.

кількість гетьманів і партій. Я був із
90-го по 98-й рік членом Демократичної партії. Я не хочу образити
демократів — вони, як ніхто, близькі мені за духом — але їхній непрагматизм, непрактичність, невміння
політичного адміністрування їх і
згубили. Я переконався: з ними каші не звариш. Пройшовши до парламенту, я не бачив іншої альтернативи, ніж іти в «Трудову Україну». Ця ідеологія — до України через працю — мені зрозуміла.
— «Трудову Україну» називають фракцією не тільки прагматиків, але й олігархів… Ви є одним із них?
— Ні, я не вважаю себе олігархом. А до таких понять взагалі
ставлюсь філософськи. Олігархи
— просто люди, які мають достатньо сил, щоб впливати на державну політику…
— Сил і грошей…
— Можливо, це класичне визначення. Але філософія цього явища
набагато цікавіша — ну скажіть, кого з «олігархів» знали ще п'ять років
тому? Це змінне поняття, свита короля. За кілька років олігархами
назвуть інших людей. А хіба удільні
князьки не були олігархами, які
впливали на політику князя усієї Русі Володимира. А фаворити короля? Навіть у Леніна були свої олігархи! А чим не олігархи — радянське Політбюро? І тут я ставлю «на
вид» демократам: а чому вони не
можуть впливати на державні рішення, добровільно відмовляються
від боротьби? Ну, сталося з Ющенком. Але йдіть, домовляйтеся, впливайте на ситуацію. Бо відсторонюватися в білих рукавичках — чи розумно сьогодні? Згадаймо 1918 рік:
наступає армія Муравйова, а укра-

їнська еліта між собою воює: Скоропадський з Петлюрою, Грушевський
з Винниченком. Хто виграв? Програли державу. Ось і зараз: чи виїдуть демократи з ситуації з урядом
на білому коні? Боюся, що це знову
буде сірий віслючок або шкапа. А в
Італії прем'єр Берлусконі — мало не
офіційний мафіозі, Буш і Шредер —
теж ставленики олігархів.
— Яке ж ваше політичне кредо?
— Я — політик. І вважаю, що
поганий той солдат, який не мріє
стати генералом. Можу нагадати й
інше відоме прислів'я — про лежачий камінь. Для мене це неприйнятно. Моя мета — стати найкращим. Але я відрізняю мої і «не мої»
вчинки на шляху до цього. Якби я
піддався тиску і проголосував би
проти Ющенка, мене точно гризло
б сумління.
— Від романтичних мрій
щось залишилось?
— Моя романтична мрія дуже
особиста — хочу мати сина.
— До речі, ви знайшли своє
сімейне щастя?
— Ще у тому романтичному 90му. На одному з пікетів — ми пікетували обком компартії — я й познайомився зі своєю майбутньою
дружиною. Тоді ми стояли по різні
боки барикади. Вона очолювала
сектор агітації і пропаганди обкому
комсомолу. Я ж говорив про репресії, голодомори, знищення комуністами цілих народів. Мені здалося,
що тоді переміг я. А тепер я в усьому поступаюся дружині та двом нашим маленьким донечкам, — старшій з них 6 років, а молодшій лише
3 місяці.
— «Олігарх» Свирида добрий тато?
— Щодо олігарха, то я так і не
добудував дім, живу в Луцьку в
квартирі. Щотижня їду на роботу в
Київ, а на вихідні до сім'ї. Люблю
просту українську їжу, до якої мене
привчила мама, і дуже люблю співати на весільних застіллях у селі.
А якщо казати про «доброго тата»,
то тут в мені дійсно прокинувся дар
— розповідати дітям казки на сон.
Щоправда, якісь модернізовані казки виходять. Якщо Колобок, то —
на батарейках, з моторчиком і з рукою на пружинці для самооборони...
Розмову вела
Олена БОНДАРЕНКО
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ПОЛІТИКА

УКРАЇНСЬКІ ГРОМАДЯНИ ВІРЯТЬ
В. ЮЩЕНКУ І… ЗБРОЙНИМ СИЛАМ
Український інститут соціальних досліджень оприлюднив результати соціологічного опитування, що проводилося
спільно з центром “Соціальний моніторинг” із 7 по 14 червня.
Опитали 2506 респондентів віком від 18
років в 24 областях країни, АР Крим та в Києві. І дізналися, що найбільше наш народ довіряє збройним силам — 59%, засобам масової інформації — 53% і релігійним організаціям — 45%. Натомість стабільно знижується довіра до Президента — з травня по
грудень минулого року йому довіряли 32%
опитаних, у березні 2001-го — 28%, у червні
— 23%. Стабільно низький рівень довіри до
Верховної Ради — 16%.
Вкотре підтвердив свій високий рейтинг
екс-прем’єр Віктор Ющенко — 44%. При цьому директор інституту Олександр Яременко
вважає: якщо сьогодні Віктор Андрійович
оголосить про своє приєднання до якогось
політичного об’єднання, то це спрацює лише
на пониження рейтингу. Попри це, на думку
О. Яременка:
— Віктор Ющенко сьогодні — це як наречена з дуже великим посагом.
Про це, але вже іншими показниками,
знову ж таки свідчить опитування. На запитання “Якби на наступних виборах Віктор
Ющенко очолив список політичної партії або
блоку партій, чи проголосували б ви за цю
партію або блок?” 72% мешканців Західного
реґіону країни відповіли “так”, трохи менше
— 63% — в Києві і 54% мешканців Централь-

ного регіону. Щоправда, екс-прем’єр не настільки популярний на сході та півдні. Там за
блок, очолюваний ним, не проголосували б
по 35% і 24% відповідно.
На другому-третьому місцях за рейтингом довіри — комуніст П. Симоненко і прогресивна соціалістка Н. Вітренко (по 18%),
на четвертому — О. Мороз (14%). До всіх
трьох політиків рівень довіри стабільно знижувався, починаючи з 1999-го року.
Респондентам пропонувалося відповісти,
за яку партію чи блок вони проголосували б,
якби вибори відбулися наступної неділі. Результати поки що невтішні для правих — за
комуністів віддали б свої голоси 15%, а за
блок ПРП—НРУ—УНР, а також “Батьківщину”,
Українську народну партію, “Собор” та КУН —
8% За соціал-демократів проголосували б
6%, за партію зелених — 5%. Щоправда, у Західному реґіоні комуністи здобули б усього
3%, тоді як праві — усі 24%. Найбільше голосів КПУ традиційно дав би Крим — 30%.
Але до виборів ще треба дожити, а сьогодні життя країни багато в чому залежить
від нового уряду. Його голові А. Кінаху довіряють усього 16% і лише 9% вважають, що
робота нового Кабміну буде успішнішою від
попереднього. Зате 22% впевнені, що уряд
Кінаха працюватиме гірше. 28% схиляються
до думки, що робота уряду А. Кінаха буде
приблизно такою ж, як і уряду В. Ющенка.
Підготувала
Людмила ПУСТЕЛЬНИК

А Плющ усе дивуЄтьсЯ

(нотатки з прес-конференції від 2 липня 2001 р.)
Іван Плющ був, здавалося, в непоганому гуморі. Він розпочав прес-конференцію
з власного прогнозу на врожай. Усе дивувався, чому така погода видалася цього
року. Від впливу погоди на збір зернових
спікер плавно перейшов до погоди політичної. Він сказав, що нашим пересічним
громадянам вже добряче набридли "чвари
у верхах". Люди хочуть не декларованої, а
справжньої злагоди. На жаль, влада ще не
виконує до кінця своїх функцій, фінансова
система часом тріщить, а викривлене розуміння демократії призводить до відсутності порядку.
Перше запитання до І. Плюща було
про перспективи нового Закону про вибори
народних депутатів. Спікер відповів — має
відомості, що завтра чи післязавтра надійде відовідь од Президента з накладеним
на прийнятий Закон вето. Однією з причин
вето нібито називається фальсифікація
тексту стенограми. І. Плющ дуже дивувався, як таке могло статися і нагадав, що він
виступав за прийняття нового виборчого
закону. Йому особисто подобається проект, запропонований ЦВК, який виправляє
недоліки чинного закону. Спікер дав зрозуміти, що не бачить перспективи прийняття
іншої виборчої системи, як змішаної з пропорцією 50% на 50%. Тому проект, запропонований ЦВК, ще стане у пригоді і парламентові: вдасться прийняти закон, кращий від чинного.
Журналісти порушили теми бюджету і
Податкового Кодексу. Спікер зауважив: усі
добре знають, що економіку в тінь заганяють високі податки. Всі без винятку вважають, що податкове законодавство треба
вдосконалити, але, як це не дивно, віз і нині там. Тепер очевидно, що Податковий Кодекс скоро прийнятим не буде. Навіть так
званий малий податковий кодекс. Прем'єрміністр вважає, що уряд не встигне його
підготувати і узгодити. Тому зараз ідеться
про "латання" існуючого податкового законодавства, тобто про внесення змін і доповнень до чинних законів.
Розвиваючи означену тему, І. Плющ
пояснив, що МВФ не висуває жодних ультиматумів щодо прийняття бюджету, але
наполегливо рекомендує, щоб джерела
надходжень мали під собою реальну базу, а не так як тепер: планували серйозні
надходження від приватизації, а план
приватизації не виконується. У такому
разі МВФ рекомендує зняти пільги для

багатьох категорій юридичних та фізичних осіб.
Один із журналістів порушив питання
про банк "Україна" і запитав, яке рішення
може бути прийняте Верховною Радою, яка
незабаром слухатиме питання про цей
банк. І. Плющ висловив своє щире здивування, яким же це чином такий авторитетний банк міг збанкрутувати. Адже в банку
ніхто вкрасти не може. "Вкрасти можна лише з бюджету," - сказав спікер.
Спікера запитали, як він оцінює недавню заяву Віктора Ющенка про його згоду
очолити об'єднаний демократичний блок. І.
Плющ двічі сказав, що це є виключно справою В. Ющенка, та додав, що він особисто
йому нічого не радив, попри, як це не дивно, твердження газет. "Альтернативи об'єднанню немає" - сказав спікер і перерахував
партії, які могли б стати стрижнем широкого
демократичного блоку. До них спікером було віднесено НДП, Аграрну партію, Партію
реґіонів та "Трудову Україну".
Спікер не зміг відповісти на питання,
чи працює уряд А. Кінаха краще за уряд В.
Ющенка, бо було б дивним робити висновки за місяць роботи. Проте відзначив намагання нового уряду краще взаємодіяти з
парламентом і його комітетами.
Відповідаючи на запитання про можливий негативний вплив на роботу осінньої
сесії нового наступу опозиції, про який вона щойно оголосила, І. Плющ висловив побажання, щоб усі політичні сили і всі депутати разом відсвяткували 10-річчя Незалежності, а вже потім проводили дискусії
між собою.
Наприкінці прес-конференції І. Плющ
підтвердив чутки, що уряд зараз розробляє документ, де просить імунітету на один
рік. Це означає, що уряд збирається "вибити" постанову, на підставі якої він працюватиме і після того, як нинішнє скликання
парламенту піде у відставку. І. Плющ також сказав, що Рада Європи дещо змінила
своє ставлення до України, вважаючи, що
Україна серйозно ставиться до своїх зобов'язань перед нею. Уже не йдеться про
виключення і санкції, а йдеться про переговори і дискусії щодо змісту законів та
проблем з їх прийняттям. Вести такі переговори доручено С. Гавришу та Р. Безсмертному, які вже збираються їхати до Страсбурга.

“СЛОВО Просвіти” z ч. 15 (93), 13 липня 2001 р.

Юрій ГНАТКЕВИЧ

ВІКТОР ПИНЗЕНИК
ЗНОВУ ОЧОЛИВ ПРП

У конгрес-холі Президент-отелю “Київський” минулої суботи 361 делегат
зібрався на з’їзд партії “Реформи і порядок”, аби визначити стратегію цієї впливової політичної течії та обрати голову, заступників і
членів правління. Спочатку
був
продемонстрований
фільм про історію партії, а
це, на думку деяких аналітиків, непогана PR-кампанія. Віктор Пинзеник, виступаючи в залі, заявив, що
“Ющенко — сильний лідер,
єдиний політик, який здатний об’єднати демократичні
та центристські сили, ліквідувати кланово-олігархічні

нашарування”. На думку
Віктора Михайловича, ПРП
— парламентська партія європейського зразка, а об’єднанню демократичних сил
немає альтернативи. Після
виступу пана Пинзеника в
прямому ефірі із Зальцбурга (Австрія) був переданий
виступ екс-прем’єра Віктора
Ющенка, котрий заявив про
готовність очолити праві і
правоцентристські партії.
“Успіху всім, хто з нами здійснить наш задум!” — цією
фразою закінчив свій виступ
Віктор Андрійович. Заступник голови УНР Іван Заєць
зазначив, що вибори 2002
року — не просто вибори, а
вибори політичного вектора
країни і все від рішучості
опозиції залежить — чи буде запроваджений латиноамериканський гібрид в Україні. Голова Київського осередку ПРП Володимир Бондаренко акцентував увагу
присутніх на відсутності

партійної газети, яка, за
словами Володимира Дмитровича, має бути не гіршою
за ленінську “Іскру”. На думку Бориса Тарасюка, ПРП
має бути правоцентристською силою. Відсутність
чіткої ідеології партії — це,
безумовно, тільки її мінус.
Делегати обрали свого
голову. Ним знову став Віктор Пинзеник. За нього проголосували 354 делегати.
Заступниками стали Михайло Косів, Сергій Соболів, Володимир Філенко. Обрано
також 25 членів правління.
По закінченні з’їзду його
учасники мали змогу повечеряти в престижному ресторані, і один з них зізнався,
що ця розкіш обійшлася
приблизно в 100 гривень на
кожного. То чи не краще було б ці гроші витратити на
створення партійної газети?
Володимир МАЛІНІН

2 ЛИПНЯ 2001 РОКУ ТЕРНОПІЛЬ ВИБИЛА
З КОЛІЇ «АКЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ НЕПОКОРИ»
Втім, про неї знали ще за
тиждень. Відповідно і готувалися обидві сторони “конфлікту”. Папу Римського у Києві та
Львові супроводжували листівки “Не дозволиш нікому плямити ні слави, ні честі твоєї Нації”, селами Тернопілля рейдували ініціативні групи непокори… Правоохоронці підтягували сили. Відразу одних заспокою, інших — розчарую: всенародне повстання не відбулося.
Але починає тхнути горілим…
Отже. Об одинадцятій годині тридцять хвилин 2 липня
до двох тисяч народу оточили
тернопільську облдержадміністрацію, перекривши ходи і
виходи. Люд кличе “на суд” керівників. Заступник голови
облради Якубишин піддається
остракізму (відсилається подалі) розлюченим натовпом через “олігархічне й антинародне
клеймо СДПУ(о)”. Голові ОДА
виголосили: “даємо годину на
звільнення трьох заарештованих патріотів”. Пополудні тисячний люд виводить з колії
Тернопіль, заблокувавши тернопільську залізницю. Після
тривалих народних дебатів з
владою та правоохоронцями
терміново й позапланово відбувається судове засідання.
Розглядається клопотання про
заміну запобіжного заходу “заарештованим патріотам”.
Зрештою, на “кровопускання” не наважуються. Присуд —
звільнити хлопців. Громада по
двогодинній “окупації” залишає
залізничні шляхи і кілька сотень чоловік поруч “до наочного звільнення хлопців”. СІЗОвська процедура затягується.
Лише о 21.30 год звільнені разом із сотнями підтримки залишають вокзал. До суду?
Що ж то за “патріоти” і за
що їх посадили? Нагадаємо: підставою восьмиденного
ув’язнення 14 хлопців і півторамісячного ув’язнення ще

трьох членів місцевих молодіжних організацій (яких і
звільняли 2 липня) стало свято 9 травня. За довідкою СБУ
Верховній Раді від 24 травня
2001 року, “9 травня в м. Тернополі мали місце декілька
епізодичних фізичних сутичок
між членами КПУ та групами
по 4–5 осіб… місцевих організацій “Тризуб”, Молодіжного
націоналістичного конгресу,
Товариства студентів-католиків…” 15 травня з трибуни
Верховної ради народний депутат В. Симонов заявив, що
за організацію свята ветеранів
“під червоними прапорами —
символами тієї великої Перемоги… велика група молодих
людей (“групи по 4–5 чоловік”,
як то стверджує СБУ) оточила
колону… зваливши мене з ніг,
били ногами як тільки хотіли…
Розірвані червоні знамена, перекошені від люті обличчя,
збиті з ніг люди, курячі яйця,
розбиті на спинах та головах
ветеранів, зірвані нагороди…”
(стенограма виступу депутата). Депутат Сімонов упевнений, що “тут зароджується націонал-фашизм. Створені за
військовим зразком формування проходять підготовку у
спеціальному таборі, обмундировані та забезпечені харчами, носять погони з зірками
із званням полковників”.
Цікаво, що в результаті
“биття ногами як тільки хочеться” депутат, за висновками
судмедекспертів,
отримав
“садно розміром 6х4 мм лівої
кисті руки та два аналогічні ушкодження розміром 3,8х1,5 см
гомілки правої ноги”. Як і те,
що “ніхто з ветеранів війни не
потерпів, інші особи за медичною допомогою та до судовомедичних експертів не звертались” (з того ж повідомлення
СБУ). А “наведені народним
депутатом Симоновим В. Д.
факти наруги на території об-

Центральне правління Всеукраїнського
товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка з
глибоким сумом сповіщає, що 3 липня ц. р. на
78му році життя перестало битися серце вели
кого патріота України, відомого вченого, По
чесного голови Всекримського товариства
“Просвіта” Гарчева Петра Івановича.
З перших днів незалежності України Петро
Гарчев активно проводив культурнопросвіт
ницьку роботу на теренах Криму. Постійно
входив до керівного складу провідників Всек
римського товариства “Просвіта”, а з 1995 ро
ку очолював Всекримське об’єднання Товарис
тва “Просвіта”.

ласті напередодні Дня перемоги над погруддями Героїв Радянського Союзу не підтвердились…”
Як же “потерпілі ветерани”? У заяві Міністру внутрішніх справ Ю. Смирнову Всеукраїнського об’єднання ветеранів стверджується, що “жодного відношення до ветеранських організацій Тернопілля,
а також до організації свята
Дня перемоги представники
КПУ на чолі з В. Симоновим не
мали… Останній свідомо спровокував інцидент… Виражаючись нецензурною лайкою та
вживаючи терміни “фашисти”
та “нацисти”, група комуністів
вчинила побиття та нанесення
тілесних ушкоджень представникам інших політичних організацій Тернопільщини залізними древками, на яких були
прикріплені червоні полотнища… Провокаційні листівки…
принижували гідність колишніх
воїнів УПА…”
Тернопільські “хвилювання” 2 липня спричинили зміну
запобіжного заходу ув’язнення
Андрія Стасишина, Павла Міщака та Юрія Шешукова, але
цим інцидент не вичерпався.
Попереду — суди. Можлива і
чергова хвиля арештів “протестантів”. Водночас того ж 2 липня представники молодіжних
організацій “Тризуб” імені Степана Бандери, Молодіжного
націоналістичного конгресу та
“Самостійної України” на пресконференції у Києві пояснили
суди над своїми членами “антидержавністю влади”.
— Якщо влада не реагує
на легальні методи “діалогу” з
народом, ми будемо розмовляти по-іншому, — заявив Голова
Секретаріату “Тризуба” Юрій
Сиротюк.
Олександр СОЛОНЕЦЬ

П. І. Гарчев, доктор історичних наук, про
фесор, багато років працював у Таврійському
університеті. Навколо нього гуртувалися вик
ладачі та студенти, які послідовно відстоювали
українську державність у Криму.
Від нас пішов просвітянин за покликом
серця, визначний науковець, щирий патріот
України, добра людина.
Вічна йому пам’ять і царство небесне!
Центральне правління
ВУТ “Просвіта”

Колонтитул
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АБЕТКА ВІДОМИХ ІМЕН

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО: «Я І МОЯ КОМАНДА
МАЄМО ДОСТАТНЬО СИЛ, АБИ ПЕРЕМАГАТИ…»

Юлія Тимошенко, лідер партії
“Батьківщина”, йти з великої політики не збирається. Крім того,
вона планує взяти участь у наступних президентських виборах,
якщо демократичні сили погодяться висунути її кандидатуру.
Юлія Володимирівна переконана,
що однією з найцікавіших подій у
житті країни є народження опозиції та її ефективна робота. У цьому вона зізналася в конфіденційній розмові з нашим кореспондентом.
— Юліє Володимирівно, чи не
здається Вам, що Вас весь час
використовують для того, щоб
розколоти опозицію?
— Розколу опозиції не існує, вона монолітна, і всі реально опозиційні сили увійшли до штабу по проведенню референдуму, ведеться
плідна робота, аби цей задум було
втілено в життя. Референдум розколоти опозицію не може. Цю сентенцію підготовлено в надрах Адміністрації Президента, вона нав’язується нам через ЗМІ, які контролюються оточенням Леоніда Кучми. Класично референдум повинен сконсолідувати націю для досягнення конституційного рішення, що може змінити всі пропорції розвитку країни
на краще.
— А хто в Україні є опозицією?
— Сьогодні всі опозиційні до нинішнього режиму сили увійшли до
Форуму національного порятунку.
Це задекларовано, створена ціла
система, і той, хто бажає в цьому переконатися, може проаналізувати
його склад: це партії “Батьківщина”,
“Собор”, Соціалістична, первинні
організації Руху, ПРП та дуже багато
інших політичних течій та громадських організацій. В Україні, на мій
погляд, народилася не ліга, а демократична опозиція, яка буде щодня
посилюватися та набувати для суспільства чіткого змісту.
— Чи може стати ФНП передвиборною технологією?
— Форум виборює зняття людей, які уособлюють режим, ставить
перед собою головну мету: приведення до влади тих політичних сил,
які перебувають в конструктивній
опозиції до влади. Насамперед, це
єднання для досягнення конкретного результату і шлях до нього. Передвиборна технологія — вузьке та
нецікаве поняття. Цікавим є інше —
народження опозиції, її ефективна
робота.
— Як ви оцінюєте голосування Соціалістичної фракції за кандидатуру Анатолія Кінаха? Чи
підкреслює це той факт, що в
моноліті з’явилася тріщина?
— Категорично ні. Я сприймаю
пояснення Олександра Мороза щодо обґрунтування його голосування.
Зважаю, що він зруйнував плани Леоніда Кучми зробити з виборів
Прем’єра “нову прем’єріаду”, привести до влади не законно обраного
Прем’єра, а виконуючого обов’язки,
який був би підпорядкований виключно владі Президента. Тепер вони зруйновані, і думаю, що незабаром прогнози Олександра Олександровича зможемо проаналізувати:
виправдаються чи ні. Все залежатиме від того, як буде працювати Анатолій Кирилович.
— Чи можна комуністів вважати опозицією?
— Ідеологічно так, бо ідеологія,
яку сповідують комуністи, кардинально різниться від тієї, яку прово-

дить діюча влада. Але існує домовленість комуністів з Леонідом Кучмою, яка є взаємоцікавою як для комуністів, так і для Леоніда Даниловича. Комуністи сьогодні оберігають
Президента. Коли відбувався вотум
з питань імпічменту, комуністи не
додали десяти голосів, у той час, як
за відставку уряду Віктора Ющенка
проголосували в повному складі.
Хоча ці події відбувалися в один
день і не було такої можливості, аби
група депутатів залишила залу Верховної ради. Це по-перше. По-друге,
де-факто, комуністи зберігають силову машину Президента, а саме —
Михайла Потебенька, який виконує
його злочинні доручення. Комуністи
зняли уряд, який уперше почав втілювати в життя соціальні програми,
які намагалися реалізувати комуністи. Для них важливо бути в центрі
подій та дбати про свої власні інтереси, які нічого спільного не мають з
інтересами держави.
— Чи плануєте взяти участь
у президентських виборах?
— Про це поки що рано говорити. Демократичні сили висуватимуть
одного кандидата і робитимуть усе
можливе, аби той переміг. Ще триватимуть консультації стосовно того,
хто буде таким кандидатом. Мої амбіції не мають нічого визначального,
і якщо потрібно шукати компромісів
та підтримувати іншого кандидата, я
буду його підтримувати.
— Припустимо, вони висунуть Вашу кандидатуру…
— Я з великим задоволенням
цю довіру буду виправдовувати.
— Ви вірите в пророцтво
Павла Глоби, що наступним Президентом повинна бути жінка?
— Хотілося б вірити в усі пророцтва, тому що дуже добре бачу
чоловіків при владі. Вони набагато
слабкіші, ніж жінки, набагато непорядніші. Цинічні та прагматичні. Ці
люди клопочуться своїми інтересами. Я просто запитую: чому в родинах, де-факто, жінка є головою родини, як би там чоловік не намагався це змінити? Саме на плечі жінки
покладена відповідальність за дітей, за облаштування умов життя
родини. І мені здається, чим швидше ми оберемо Президентом особу
прекрасної статі, тим швидше буде
наведений порядок у країні. Проте
завжди підкреслюю, що готова до
компромісів для того, аби демократичні сили привели до влади свою
людину.
— Вас інколи називають
Жанною д’Арк. Наскільки Ви готові повторити її долю?
— Категорично не готова… (Сміється). А особливо кінець її долі мене не влаштовує, бо я і моя команда
маємо достатньо сил, аби перемагати, а не палати на вогнищах.
— Про Ваші багатства ходять легенди. Ви багата людина?
— Це легенди. Це виключно легенди. Якщо генпрокуратура разом
зі світовою спільнотою не знайшли
жодного мого рахунку чи рахунків
членів моєї родини, в той час, коли
рахунки інших посадовців було
знайдено, це свідчить про одне: їх
не існує. А стосовно того, що пропаганда Президента та його оточення
зробила з мене злочинця, то в суді
доводитиму не виправдовуваннями,
а рішеннями суддів, що це абсурд.
— Спочатку Печерський районний суд приймає рішення про
заміну запобіжного заходу арешту на звільнення з-під варти, потім міський скасовує це рішення,
а Верховний вирішує справу на
Вашу користь… Як Ви прокоментуєте ці події?
— Все це боротьба влади, Президента та його оточення зі мною.
На кожному етапі боротьби суспільство переконувалось, які судові
органи є правосуддям, а які — замовні. Наприклад, Печерський суд,
аби розібратися в обставинах мого
арешту та обвинувачень, витратив
на це три тижні, вислухавши всіх
свідків, розібрався з усіма обставинами цієї справи, потім виніс правове рішення. Київський міський суд
після потужної роботи, яку провів

Печерський, за 30 хвилин прийняв
протилежне рішення, не вислухавши ані свідків, ані учасників процесу.
Виніс таке рішення після виклику до
Адміністрації Президента.
— З якими обвинуваченнями
Генпрокуратури погоджуєтеся?
— Усі вони мають замовний характер, характер політичних репресій проти мене та моєї родини (а це
теж проти мене!). Тому категорично
ні з якими. Буду в суді доводити, що
дії Генпрокуратури — політична розправа на замовлення Президента та
його оточення.
— Як вплинуло перебування в
Лук’янівському слідчому ізоляторі на стан Вашого здоров’я?
— На стан здоров’я вплинуло
погано, але на психологічний — найкращим чином. Я загартувалася і тепер здатна вести боротьбу із злочинною владою, яка не в змозі керувати державою, на зовсім іншому
рівні.
— Як у сім’ї зреагували на
Ваш арешт?
— Родина страждала та страждає від таких дій влади. Вона мої дії
підтримує, бо розуміє, що роблю велику справу. І якщо потрібні жертви
моя та моєї родини, то я готова. Але
цей шлях пройду до кінця.
— Які умови перебування в
слідчому ізоляторі?
— Я не хочу лякати людей жахливими розповідями про тюрму, але
умови не сумісні з умовами життя
людини. Там перебувають люди, які
не мають рідних та батьків. Деякі не
можуть перебувати там за станом
здоров’я, вони голодні, не отримують повноцінної медичної допомоги.
Фактично позбавлені життя. Я вважаю, що утримання в СІЗО невинних та незасуджених, яких може потім виправдати суд, та ще при такому ставленні до арештантів — злочин проти людей.
— У чому Вас обмежували?
— У слідчому ізоляторі фактично немає їжі, і якщо люди не отримають якісь передачі, то можуть померти з голоду. Ту їжу, що пропонує
СІЗО, їсти неможливо. Лікарську допомогу на належному рівні надати
неможливо, бо не вистачає фахівців, а в медичного персоналу в наявності переважно тільки простро-

чені ліки. Весь цивілізований світ
створює арештантам хоча б якісь
умови життя. У тому ізоляторі, де я
перебувала, ніяких умов для життя
не існує, а це жахливі речі. Тому, коли я прийду до влади (а я обов’язково прийду!), буду звертати увагу на
те, як з людей знущаються без суду
і слідства.
— Чи була можливість спілкуватися з донькою, коли перебували в СІЗО?
— Я не мала можливості ні з ким
спілкуватися. Генпрокуратура відмовила в побаченні всім моїм рідним та
близьким. Моя донька попри все
приїхала в Україну, на це був дозвіл.
Коли дізналася про мій арешт, це
для неї був великий стрес, який істотно вплинув на її здоров’я, але вона доросла людина і розуміє, який
великий та тернистий той шлях, що
маємо пройти. Відверто кажучи, нечесно працювати в політиці ніколи не
зможу, і дитина б мене не підтримала, якщо б я шукала нечесні компроміси з владою для збереження особистого спокою і побудови особистого життя. Це не мій шлях, і я хотіла б,
аби вона це зрозуміла. Я готова на
жертви, але намагатимусь їх мінімізувати.
— Яку освіту одержала ваша
донька?
— Вона навчалася у відомому
Лондонському університеті LCE і за
фахом — політик, філософ та економіст. Вона вже політик, отримала науковий ступінь магістра і може підкріплювати досвідом та знаннями нашу команду. Женя вже в Україні, і для
мене дуже важливо, що моя донька
не уявляє життя без батьківщини і буде в Україні за будь-яких обставин,
так само, як і я.
— Чи спокійні Ви за безпеку
доньки?
— Я не можу бути спокійною за
безпеку доньки, бо вже були випадки, коли Прокуратура брутально
запрошувала її на допити, не маючи
на це ані права, ані підстав. Існує велика небезпека для всіх членів моєї
родини, в тому числі і для доньки,
але вона доросла дитина і нехай
своє життя обирає самостійно. Сьогодні є багато молодих людей, студентів, і існують обставини, небезпечні для їхнього життя. Але вони

тут, і моя донька з ними.
— Вона планує зайнятися
бізнесом, як і її мати?
— Вона займатиметься політикою, так само, як і її мати, тому що я
не займаюся бізнесом уже давно.
— Давайте, з Вашого дозволу, пригадаємо революційні часи
1917 року, як Ленін за допомогою
преси зумів побудувати ідеологію, за допомогою якої багато
безпритульних стали людьми,
відданими своїй справі, захисниками вітчизни. Молодь, відверто кажучи, зараз деградує. Чи
потрібна нам ідеологія для виховання підростаючого покоління?
— Я неодноразово в своїх виступах наголошувала, що головний
пріоритет в реформуванні України
полягає сьогодні в створенні незалежних і потужних засобів масової
інформації. Незалежних від влади,
корпорацій, підприємців. ЗМІ не можуть залежати від корпорацій. У
журналістів та бізнесменів зовсім
різні інтереси. Я категорично проти
того, аби корпорації через кишенькові ЗМІ, використовуючи потужні
кошти, які заробили у великому бізнесі, руйнували та викривлювали
свідомість людей, оскільки люди перестануть отримувати чітку та правдиву інформацію. Сьогодні у нас
склалося невірне уявлення про ЗМІ.
У нашій країні дуже багато талановитих журналістів. І єдиного, чого в
них немає — це стартового капіталу,
щоб при певному законодавчому забезпеченні заснувати свої ЗМІ, які б
за таких умов могли писати правду.
Нині вони фінансово незабезпечені,
незахищені від влади та корпорацій.
І першочерговим заходом має бути
створення спеціальних представницьких інституцій, які будуть представляти свої інтереси та бачення.
Це великий комплекс проблем, які
слід починати вирішувати. Але доти,
доки при владі нинішній Президент
та його оточення, що має кишенькові ЗМІ, говорити про головну реформу, котрої слід від них очікувати, неможливо.
Розмову вів
Володимир МАЛІНІН

РЕФЕРЕНДУМ І ВИБОРИ — ОДНОЧАСНО?
Лідер партії “Батьківщина” після
тривалої перерви зустрілася з журна
лістами в УНІАН, щоб повідомити
про чергові плани Форуму національ
ного порятунку (ФНП).
Впроваджену недавно обома Руха
ми моду на формування широкої де
мократичної коаліції підхопив і ФНП
— Юлія Тимошенко заявила, що очо
люване нею об’єднання теж над та
кою коаліцією працює. Щоб на вибо
ри іти блоком “не лівих демократич
них сил”. Хоч до УНР—НРУ—ПРП
Форум наразі не приєднується, але:
— Далі свою стратегію сформує
Віктор Ющенко й залежно від того, як
восени все це буде розгортатися, ми
визначимося щодо співпраці.
Тим часом, як повідомила Юлія Во
лодимирівна, “в адміністрації Прези
дента сьогодні вже чітко розписані
мажоритарні округи за певними кан
дидатами в депутати, губернатори аж
до керівників всіх адміністративних
реґіональних структур. Всі замовні со
ціологічні служби отримали доручен
ня протягом виборчої кампанії декла
рувати ті відсотки по партіях і блоках,
які сплановані Президентом”.
Тому ФНП зараз створює єдиний
штаб паралельного підрахунку голо
сів на майбутніх парламентських ви
борах. Вже проведено переговори з
міжнародними організаціями —
спостерігачами на виборах.
— Майже одночасно з централь
ною виборчою комісією ми будемо
мати паралельний підрахунок голосів
на базі оригіналів протоколів з кож
ної виборчої дільниці, — підсумувала
керівник “Батьківщини”. — Це зведе
фальсифікації до мінімуму.
Крім того, набирає обертів підго
товка референдуму з дострокового
припинення повноважень Леоніда

Кучми. За задумом керівництва ФНП
референдум мав би відбуватися одно
часно з виборами. На цьому шляху
Форум уже пройшов через низку пе
решкод: весь адміністративний ресурс
був зосереджений на тому, щоб не да
ти провести збори в реґіонах (“Дохо
дило до того, що оголошували про ні
бито заміновані приміщення, в яких
проводилися збори”). Але 150 зборів
ініціативних груп по всій країні все
таки провели, всі протоколи передали
до місцевих рад. Їх голови повинні бу
ли зареєструвати документи, що й бу
ло зроблено в Криму, майже в усіх об
ластях Західної України, а ще — в Лу
ганській, Житомирській, Полтав
ській, Кіровоградській та Чернігів
ській областях. Зате на Дніпропетров
щині, Сумщині, в Запоріжжі та на
Львівщині “брутальнейшим обра
зом”, як висловилася пані Тимошен
ко, поводяться місцеві керівники. В
Сумах, наприклад, розпочато процес
заборони “Батьківщини”. У Львів
ській області після численних зборів
жоден з протоколів не “пройшов крізь
бар’єр органів місцевого самовряду
вання”.
— Водночас, документи 33 зборів
вже надійшли до ЦВК, а цього більш,
ніж достатньо, щоб починати в держа
ві збір підписів за проведення рефе
рендуму, — вважає Юлія Володими
рівна. — Бо сперечатися стосовно то
го, зареєстровані ініціативні групи чи
ні, буде не ЦВК, а Верховний Суд Ук
раїни. А 41% населення готовий під
писатися за референдум, це приблиз
но 13—15 мільйонів громадян, хоч
потрібно всього 3 мільйони підписів.
До вересня ми їх зберемо. Відтак зали
шиться подолати всього два етапи.
Спочатку Президент повинен підпи
сати указ стосовно дати проведення

референдуму. Я переконана, що у ньо
го забракне для цього мужності, і Вер
ховному Суду так само не вистачить її,
щоб його примусити. Тому звернемо
ся до Страсбурзького суду — його рі
шення керівники держави зобов’язані
виконувати.
Одночасно в парламенті незабаром
має розпочатися збір підписів за недо
віру ЦВК — питання мали б внести до
порядку денного. Оскільки:
— Центральна виборча комісія є
100відсотково політично заанґажова
ною, а її керівник Микола Рябець —
таємний член СДПУ(о).
В політичній боротьбі Юлія Тимо
шенко також покладає надії на “Со
бор” і об’єднання “За правду”. Сто
совно ж співпраці з Олександром Мо
розом, то:
— Мороз формує свій блок, ми —
свій.
На адресу керівника держави Юлія
Володимирівна, як завжди, не пошко
дувала “вишуканих” епітетів:
— В країні нема Президента — є
його імітація. Поруч з Папою Рим
ським Леонід Кучма мав жалюгідний
вигляд. Мабуть, намагався провести з
ним переговори стосовно скасування
двох заповідей: не вкради і не вбий.
Людмила ПУСТЕЛЬНИК
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Політика

ÌÈ ² ÍÀÒÎ: ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ²
«ÎÑÎÁËÈÂÎÃÎ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ»
4–6 ëèïíÿ Êè¿â ñòàâ ì³ñöåì
ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíîãî ñèìïîç³óìó “Ñâ³ò ó XXI ñòîð³÷÷³:
ñï³âïðàöÿ, ïàðòíåðñòâî ³ ä³àëîã”, îðãàí³çàòîðîì ÿêîãî âèñòóïèëî êîìàíäóâàííÿ ÎÇÑ ÍÀÒÎ
íà Àòëàíòèö³.
Ñèìïîç³óì çà ó÷àñòþ ïðîâ³äíèõ
íàóêîâö³â, ïîë³òîëîã³â òà ïîë³òèê³â
³ç êðà¿í ªâðîïè, ÑØÀ, Ðîñ³¿ òà Óçáåêèñòàíó âêîòðå çàäåêëàðóâàâ íåïèñàíå ïðàâèëî îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ: äðóæí³é Çàõ³ä çîâñ³ì íå ïîñï³øàº ðîçêðèòè Óêðà¿í³ ñâî¿ îá³éìè, îáìåæóþ÷èñü ï³äáàäüîðëèâèì
ïîëÿñêóâàííÿì ïî ïëå÷ó — âè,
ìîâëÿâ, òåæ ªâðîïà, àëå... Ïîâíîö³ííèì ïàðòíåðîì çàõ³äíèõ äåðæàâ
íàø³é êðà¿í³ áóòè ùå ðàíî, âò³ì,
íåâèïàäêîâî, ³ õàðò³ÿ Óêðà¿íà —
ÍÀÒÎ, ï³äïèñàíà â Áðþññåë³ 4 ðîêè òîìó, ìàº íàçâó “Îñîáëèâå ïàðòíåðñòâî”.
Ñàìå íà ä³ºâîñò³ õàðò³¿ íàãîëîøóâàëè ÷è íå âñ³ âèñîê³ êåð³âíèêè,
ó÷àñíèêè ñèìïîç³óìó — â³ä ñåêðåòàðÿ Ðàäè íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè òà
îáîðîíè ªâãåíà Ìàð÷óêà äî ãåíñåêà
ÍÀÒÎ ëîðäà Ðîáåðòñîíà. Çàãàëîì
æå ç³áðàííÿ ñïî÷àòêó ïëàíóâàëîñÿ
ÿê òàêå, ùî ñòîñóâàòèìåòüñÿ ïèòàíü
ñóòî â³éñüêîâîãî õàðàêòåðó, îäíàê
ïîò³ì ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî íåîáõ³äíî îáãîâîðèòè çíà÷íî øèðøå êîëî ïðîáëåì. Îäíà ç íèõ — ãëîáàë³çàö³ÿ òà
¿¿ âïëèâ íà äåðæàâó ç óêðàé â³äñòàëîþ åêîíîì³êîþ, ÿêîþ º Óêðà¿íà.

Ïèòàííþ ãëîáàë³çàö³¿ áóëî
ïðèñâÿ÷åíî âèñòóï Äæîðäæà Ðîáåðòñîíà, ÿêèé, êð³ì ¿¿ ïîçèòèâíèõ
ñòîð³í, íàãîëîñèâ íà íåáåçïåö³
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ êðà¿í, ùî ðîçðîáëÿþòü çáðîþ ìàñîâîãî çíèùåííÿ. Ðàçîì ç òèì, æîäíà êðà¿íà ñüîãîäí³ íå ìîæå ³ñíóâàòè ³çîëüîâàíî
â³ä ³íøèõ, à ³íø³ íå ìîæóòü ñòîÿòè îñòîðîíü, áî:
— ×îðíîáèëüñüêà êàòàñòðîôà º
æèâèì íàãàäóâàííÿì ïðî òå, ùî
íåùàñòÿ â îäí³é êðà¿í³ ìîæå çà÷åïèòè áàãàòî ³íøèõ êðà¿í.
Êð³ì òîãî:
— Òåðèòîð³ÿ òà âèð³øàëüíà ãåîñòðàòåã³÷íà ðîëü ðîáëÿòü Óêðà¿íó
êëþ÷îâîþ äëÿ ãàðàíòóâàííÿ ñòàá³ëüíîñò³ ó ªâðîï³. Îñü ÷îìó ÍÀÒÎ
íàìàãàºòüñÿ äîïîìîãòè Óêðà¿í³
ïðîêëàñòè øëÿõ ó ìàéáóòíº.
Ïîïðè öå ãåíñåê àëüÿíñó óñë³ä
çà ³íøèìè ïðîìîâöÿìè ï³äêðåñëèâ:
æîäíà ³íîçåìíà äîïîìîãà íå çàì³íèòü âëàñí³ âíóòð³øí³ ðåôîðìè â
êðà¿í³.
Àêðåäèòîâàí³ íà ñèìïîç³óì³
æóðíàë³ñòè, ùî íóäüãóâàëè çà â³äñóòíîñò³ ñåíñàö³é, òàêè äî÷åêàëèñÿ ÷îãîñü ñõîæîãî íà íèõ ó âèñòóï³ Ì³í³ñòðà çàêîðäîííèõ ñïðàâ Àíàòîë³ÿ
Çëåíêà. Â³í ïîâ³äîìèâ ïðî ìàéáóòí³é ñàì³ò Óêðà¿íà-ÍÀÒÎ ó 2002-ìó
ðîö³, ÿêèé “çàêð³ïèòü íîâèé ð³âåíü
âçàºìîä³¿ ³ äîäàòêîâ³ ãàðàíò³¿ áåçïåêè”; ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïðèçíà÷åííÿ
ñïåö³àëüíîãî ïðåäñòàâíèêà ÌÇÑ Óê-

ðà¿íè íà Áàëêàíàõ; ³, íàðåøò³, ïðî
òå, ùî ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ ïî
ÏÐÎ ìàëà áè ïðîâîäèòèñÿ ñàìå â
Óêðà¿í³. Ùîïðàâäà, îô³ö³éíà ðåàêö³ÿ íà öþ ïðîïîçèö³þ íå ïðîçâó÷àëà ç óñò æîäíîãî ç ïðåäñòàâíèê³â 19
êðà¿í ÍÀÒÎ òà 17 — ó÷àñíèöü
ïðîãðàìè “Ïàðòíåðñòâî çàðàäè ìèðó”, ïðèñóòí³õ ó ò³ äí³ â Êèºâ³.
Òàê ñàìî í³õòî íå çãàäóâàâ ïðî
ñóìíîçâ³ñíó áàãàòîâåêòîðí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ çîâí³øíüî¿ ïîë³òèêè. Õ³áà
ùî ãîëîâà äåðæàâíî¿ êîì³ñ³¿ ç â³éñüêîâî-ïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó Âîëîäèìèð Ãîðáóë³í ïîðóøèâ ó ñâîºìó âèñòóï³ òåìó “Óêðà¿íà ì³æ Çàõîäîì ³ Ðîñ³ºþ”, ïðè öüîìó çàëèøàþ÷èñü êàòåãîðè÷íèì: äîêè ºâðîïåéñüêà ñï³ëüíîòà íå çàïðîïîíóº Óêðà¿í³ ð³âíîö³ííîãî åêîíîì³÷íîãî ïàðòíåðà, ùî áóâ áè àëüòåðíàòèâîþ Ðîñ³¿, äîòè ñòîñóíêè íàøî¿ äåðæàâè ç³
ñï³ëüíîòîþ ðîçãëÿäàòèìóòüñÿ ò³ëüêè
êð³çü ïðèçìó ñòîñóíê³â Óêðà¿íè ç
Ðîñ³ºþ. Õî÷ çàãàëîì, íà äóìêó Âîëîäèìèðà Ãîðáóë³íà, “ìàðíî ñïîä³âàòèñÿ íà äîïîìîãó ÑØÀ ³ ªâðîïè â
îáì³í íà ó÷àñòü Óêðà¿íè â ñòâîðåíí³ áåçïåêè ºâðîïåéñüêîãî ðå´³îíó”.
Ë³êâ³äàö³ÿ Óêðà¿íîþ ÿäåðíèõ îçáðîºíü äîñ³ íå ìàòåð³àë³çóâàëàñÿ åíòóç³àçìîì Çàõîäó ó íàäàíí³ äîïîìîãè.
Òîæ ãîä³ ãîâîðèòè ïðî òå, ùî
íîâà õâèëÿ ðîçøèðåííÿ ÍÀÒÎ íàøó äåðæàâó, çâè÷àéíî, îáìèíå. Õî÷à ïîïåðåäíÿ, íà ÿêó áóëî âèòðà÷åíî 1,5 ì³ëüÿðäà äîëàð³â, òåæ íå

БАНКРУТИ
ЧИ НІ?
“Óêðà¿íó” ëèõîìàíèòü ô³íàíñîâà êðèçà. Íà æàëü, â³ä òîãî, ÷è
ïèøåòüñÿ ñëîâî “Óêðà¿íà” â ëàïêàõ, ÷è áåç íèõ, ñóòü íå äóæå-òî
çì³íþºòüñÿ. Òà íàðàç³ éäåòüñÿ
ïðî àêö³îíåðíèé êîìåðö³éíèé
áàíê ç îäíîéìåííîþ íàçâîþ.
Äëÿ ç’ÿñóâàííÿ ïðè÷èí éîãî áåçíàä³éíîãî ñòàíîâèùà 5 ëèïíÿ ó
Âåðõîâí³é Ðàä³ ñòâîðåíî òèì÷àñîâó ñë³ä÷ó êîì³ñ³þ.
À ùå 11 ÷åðâíÿ Êàáì³í ïîäàâ
ïðîåêò çàêîíó ïðî âèïóñê îáë³ãàö³é
âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè â îáì³í íà àêòèâè “Óêðà¿íè”. Â³äòàê
ïåðåäáà÷àºòüñÿ ë³êâ³äàö³ÿ áàíêó ³
÷àñòêîâà êîìïåíñàö³ÿ éîãî âòðàò çà
ðàõóíîê òèõ ñàìèõ îáë³ãàö³é, òî÷í³øå — áþäæåòó. Öèì ïðîåêòîì ïåðåäáà÷åíî òàêîæ ìîæëèâ³ñòü ïåðåâåäåííÿ ðàõóíê³â ô³çè÷íèõ îñ³á ç “Óêðà¿íè” äî ³íøèõ êîìåðö³éíèõ áàíê³â. Íà ïðàêòèö³ ë³êâ³äàö³ÿ “Óêðà¿íè” ìîæå îçíà÷àòè òàêå: áåç ðîáîòè çàëèøàòüñÿ 16 000 éîãî ïðàö³âíèê³â, äîëÿ 1,8 ìëí. ãðí. âêëàä³â ô³çè÷íèõ îñ³á çàëèøàºòüñÿ íåâèçíà÷åíîþ, ïîíàä 200 000 ìàëèõ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ îáñëóãîâóâàëèñÿ “Óêðà¿íîþ”, àâòîìàòè÷íî “çàâèñàþòü â ïîâ³òð³”. Ñàì
æå áàíê ìàº 1 ì³ëüÿðä ãðèâåíü
ïðîáëåìíèõ êðåäèò³â, òîáòî òàêèõ,
ÿê³ íàâðÿä ÷è ïîâåðíóòü. Ñâîãî ÷àñó òîé ì³ëüÿðä íàïîçè÷àëè 20 îñíîâíèõ áîðæíèê³â. Ñåðåä ÿêèõ íå áðàêóº â³äîìèõ ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â òà
á³çíåñìåí³â, ÷ëåí³â ïàðëàìåíòó.
Ùîïðàâäà, ¿õí³õ ³ìåí êåð³âíèê
ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ Â³êòîð Ñóñëîâ (“ßáëóêî”) ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ â
ÓÍ²ÀÍ íàçâàòè íå ðèçèêíóâ, îáìåæèâøèñü çãàäêîþ ïðî ºäèíó ³, äàëåá³, íå êëþ÷îâó ô³ãóðó ñêàíäàëó: íàøà ôðàêö³ÿ, ìîâëÿâ, âèñòóïàëà ïðîòè òîãî, ùîá äî ñë³ä÷î¿ êîì³ñ³¿ óâ³éøëà äåïóòàò Ëþäìèëà Ñóïðóí
(ÍÄÏ), áî ¿¿ ô³ðìà “²íòåðàãðî” íà÷åáòî äîñ³ íå ïîâåðíóëà “Óêðà¿í³”
100 ì³ëüéîí³â ïîçèêè. Ïðî ³íøèõ
áîðæíèê³â Â. Ñóñëîâ çàãàäêîâî âèñ-

СКАНДАЛ
ëîâèâñÿ ó òîìó äóñ³,
ùî “âè ¿õ ³ áåç ìåíå
÷óäîâî çíàºòå”, àëå
íà ïåðñîíàë³¿ òàê ³
íå ïåðåéøîâ.
Êåïñüê³
ñïðàâè
“Óêðà¿íè” ïî÷àëèñÿ
íå â÷îðà. Ùå 30
êâ³òíÿ 1999 ðîêó íåçàëåæí³ àóäèòîðè ç
ô³ðìè “Àðòóð Àíäåðñåí Óêðà¿íà” ó ñâî¿õ
âèñíîâêàõ ñòîñîâíî
ð³÷íî¿
ô³íàíñîâî¿
Що за парадним фасадом “України”?
çâ³òíîñò³
çãàäàíîãî
áàíêó ïîïåðåäæàëè:
ìëí. ãðí., çíà÷íó ÷àñòèíó ÿêèõ “Óêìè äóæå ñóìí³âàºìîñÿ, ùî áàíê
ðà¿íà” òàê ³ íå ïîâåðíóëà. Ðåâ³ç³éíå
çìîæå ïðîäîâæóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü
óïðàâë³ííÿ ñàìîãî áàíêó ñòâåðäæóº,
ó ìàéáóòíüîìó òà ï³äòðèìóâàòè ð³ùî éîãî êåð³âíèöòâî ñâ³äîìî âèäàâåíü ë³êâ³äíîñò³, äîñòàòí³é äëÿ îáñâàëî ïîçèêè, ÿê³ íå ï³äëÿãàëè ïîâåðëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â. Ùå á ïàê —
íåííþ.
íàïðèêëàä, çáèòêè áàíêó çà 1998-èé
Ï³êàíòíîñò³ ìîìåíòó äîäàþòü
ð³ê îá÷èñëþâàëèñÿ 308 035 ãðí., à
ê³ëüêà ñóòòºâèõ äåòàëåé — êîëèøñóìà àêö³îíåðíîãî êàï³òàëó ñòàíîâèí³é çàñòóïíèê ãîëîâè ïðàâë³ííÿ
ëà 87 798 ãðí.
“Óêðà¿íè” ². Ì³òþêîâ ñüîãîäí³ î÷îÑüîãîäí³ íàéïîõìóð³ø³ ïðîãíîçè
ëþº Ì³í³ñòåðñòâî ô³íàíñ³â.
àóäèòîð³â ï³äòâåðäèëèñÿ. Çàãàëîì æå
Êîëèøí³é ñï³êåð Îëåêñàíäð
áàíêðóòñòâî çãàäàíî¿ ñòðóêòóðè çà÷åÒêà÷åíêî â òðàâí³ 1999-ãî ïðîñòî
ïèòü 8 500 000 ãðîìàäÿí — ìàñøòàáëîêóâàâ ðîáîòó ïîïåðåäíüî¿ ñë³ä÷î¿
áè, çà ÿêèõ äîâîäèòüñÿ âåñòè ìîâó
êîì³ñ³¿ ïàðëàìåíòó, ùî çàö³êàâèëàñÿ
ùîäî ïðîáëåì íå ëèøå îêðåìîãî
âèêîðèñòàííÿì âàëþòíèõ ðåçåðâ³â
áàíêó, à é äåðæàâè, ÷èþ íàçâó
“Óêðà¿íè”.
ïðèáðàâ ñîá³ áàíê.
ßê óðÿòóâàòè âêëàäè éîãî àêö³Áàíê, ó ñâîþ ÷åðãó, êèâàº íà
îíåð³â — ïèòàííÿ ç ðîçðÿäó ðèòîäåðæàâó, ãîâîðÿ÷è, ùî ñâî¿ì ñêëàäðè÷íèõ. Áî ÿêùî éîãî îãîëîñÿòü
íèì ñòàíîâèùåì çàâäÿ÷óº âèêîíàíáàíêðóòîì, òÿãàð ö³º¿ ïðîöåäóðè
íþ äåðæàâíèõ ïðîãðàì óïðîäîâæ
âïàäå íà áþäæåò, ÿêèé ³ áåç òîãî
ê³ëüêîõ ðîê³â. Ùîïðàâäà, íà öþ
òð³ùèòü ïî øâàõ. Äî òîãî æ, áóäå
ñïðàâó âèòðà÷àëîñÿ 30% óñ³õ êîøñòâîðåíî ðèçèêîâàíèé ïðåöåäåíò —
ò³â, ðåøòà æ 70% ï³øëî íà êðåäèäîñ³ äåðæàâà íå ðÿòóâàëà æîäíèé ç
òè, àëå áåç â³äïîâ³äíîãî çàáåçïå÷åí33 êîìåðö³éíèõ áàíê³â, ùî çáàíêðóíÿ. Ñüîãîäí³ æ “Óêðà¿íà” íå âèêîòóâàëè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â. ßêíóº 18 ³ç 19 åêîíîì³÷íèõ íîðìàòèùî æ ³ äàë³ çâîë³êàòè ç áàíêðóòñâ³â, âñòàíîâëåíèõ Íàö³îíàëüíèì áàíòâîì “Óêðà¿íè”, òî ôàòàëüíèõ íàêîì. Çáèòêè “Óêðà¿íè” çà îñòàíí³õ
ñë³äê³â öüîãî çâîë³êàííÿ íå â³çüìåòüòðè ðîêè ïåðåâèùèëè 350 ìëí. ãðí.
ñÿ êîìåíòóâàòè æîäåí ô³íàíñèñò.
Öå ïðè òîìó, ùî â 1995–98 ðð.
“Óêðà¿íà” îòðèìóâàëà íàéá³ëüøå
Ëþäìèëà ÏÓÑÒÅËÜÍÈÊ
z
êðåäèò³â Íàöáàíêó — ìàéæå 900
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Штаб-квартира НАТО в Норфолку (США)
âèïðàâäàëà áàãàòüîõ ñïîä³âàíü íîâèõ ÷ëåí³â ÍÀÒÎ. Íà òåðèòîð³¿
æîäíî¿ ç êðà¿í-“íîâîáðàíö³â” íàâ³òü íå ñòâîðåíî íîâèõ øòàá³â
àëüÿíñó. Ùî ìîæå îçíà÷àòè â³äñóòí³ñòü çàãðîçè ç áîêó ñóñ³ä³â êðà¿í
Ï³âí³÷íî-Àòëàíòè÷íîãî áëîêó. Íå â
îñòàííþ ÷åðãó — çàâäÿêè Óêðà¿í³.
Òèì ÷àñîì 2002-èé ð³ê ìàº
íàçâàòè íîâèõ ÷ëåí³â ÍÀÒÎ, ñåðåä
íèõ: Àëáàí³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Áîëãàð³ÿ,
Ðóìóí³ÿ, Ñëîâåí³ÿ, Õîðâàò³ÿ, Ëèòâà,
Ëàòâ³ÿ òà Åñòîí³ÿ. Â³äòàê Óêðà¿íà
ìîæå îïèíèòèñÿ íå íà óìîâíîìó,
à íà ôàêòè÷íîìó êîðäîí³ ì³æ Çàõîäîì ³ Ðîñ³ºþ, à ¿¿ íåéòðàë³òåò ³
ïîçàáëîêîâ³ñòü — îáåðíóòèñÿ çîâñ³ì íåáàæàíèìè íàñë³äêàìè.
Ñàìå òîìó Â. Ãîðáóë³í òåæ íàãîëîñèâ íà íåîáõ³äíîñò³ ó÷àñò³ Óê-

ðà¿íè â ìàéáóòí³é êîíôåðåíö³¿ ïî
ÏÐÎ: “ßêùî äîãîâ³ð 1972-ãî ðîêó
áóäå çáåðåæåíî, áóäå çáåðåæåíî ³
ñâ³òîâó áåçïåêó. ßêùî æ ÑØÀ
âèéäå ç íüîãî, öå îçíà÷àòèìå, ùî
ñâ³ò çíîâó ïîâåðíåòüñÿ äî ãîíêè
îçáðîºíü”.
Âò³ì, ïðåäñòàâíèêè ÍÀÒÎ íåîäíîðàçîâî ï³äêðåñëþâàëè ï³ä ÷àñ
ñèìïîç³óìó, ùî æîäíà ç êðà¿í
àëüÿíñó íå çàö³êàâëåíà ó êîíôðîíòàö³¿, à ò³ëüêè ó ñï³âïðàö³. Áî
Óêðà¿íà – âèíÿòêîâî âàæëèâèé
ïàðòíåð. Ïîïðè öå, ïèòàííÿ ïðî
âñòóï íàøî¿ êðà¿íè äî ÍÀÒÎ, çà
îö³íêàìè ïîë³òîëîã³â, ìîæå ç’ÿâèòèñÿ íà ïîðÿäêó äåííîìó ò³ëüêè
ðîê³â ÷åðåç 10–15.
z
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СПРАВИ ПАРТІЙНІ

«ÇÀ ÓÊÐÀ¯ÍÓ!»
ÀËÅ — ÍÎÂÓ...
Свято літнього сонцевороту
— Купала зробило українському
політикуму два сюрпризи. Перший — це установчий з’їзд народно-патріотичного об’єднання “За
Україну!”, яке заявляє про чітку
мету — очищення України від кланово-олігархічної скверни, — до
цього зводилися думки всіх виступаючих. Другий — з’їзд народно-демократичного об’єднання
“Нова Україна”.
На першому заході було зачитано
лист від Президента, Прем’єрмініс
тра, експрем’єрміністра Віктора
Ющенка. Останній побажав усім де
легатам міцного здоров’я та висловив
бажання співпрацювати. Далі висту
пив Голова Українського фонду куль
тури, народний депутат України Бо
рис Олійник, який акцентував увагу
на тому, що “національне багатство
розкрадають кримінальні клани, які
розставляють свої кадри, розпрода
ють суверенітет і державу”. Основне
завдання об’єднання: “Пробудити в
українця почуття господаря, бо має
мо в душі те, що не продається”.
Один з лідерів НПО “За Украї
ну!” Михайло Сирота заявив: “Якщо
ми кардинально не змінимо ситуацію
на краще, відбудеться поступове ви
мирання нації. Країна руйнується, а
за це ніхто не відповідає”.
Борис Олійник у розмові з авто
ром цих рядків сказав, що організація
НПО “За Україну!” була “створена
для орієнтування України” і до неї
“може приєднуватися будьхто, ок
рім злодіїв та екстремістів”
Політолог Олег Петренко так
прокоментував мету цієї громадської
організації: “Об’єднання створене
для виборів 2002 року, аби мати до
датковий запасний “майданчик”.
На з’їзді народнодемократичного

об’єднання “Нова Україна!” його лі
дер, голова Харківської обласної дер
жавної адміністрації Євген Кушнарьов,
заявив, що до об’єднання входять 4
партії та 34 громадських організації.
“Нова Україна”, на думку Євгена Пет
ровича, не може бути суб’єктом вибор
чого блоку, бо такими можуть бути чо
тири партії, що мають ресурс, — лібе
ральна, ліберальнодемократична, на
роднодемократична та християнсько
демократична партії України. Тому во
ни можуть створити потужний блок, до
якого незабаром увійде ще частина
центристських партій. Таке об’єднан
ня, за словами пана Кушнарьова, має
зібрати на виборах понад 22 %, але
яким чином це відбудеться, промо
вець, на жаль, не пояснив.
Євген Петрович висловив думку,
що в наступному парламенті зберуть
ся центристи та правоцентристи, які
утворять нову більшість. “Ми маємо
багато можливостей, аби відібрати в
лівих електорат”, — зауважив голов
ний “новоукраїнець”. — Проте на ні
шу правоцентристських партій не
претендуємо: ми будемо завжди су
перниками, а не ворогами”.
Володимир МАЛІНІН
P.S. Віктор Пинзеник, голова
ПРП, назвав цілком можливим “аль
янс його партії з “Новою Україною”
та вступ об’єднання Є. Кушнарьова
до передвиборного блоку правих і
z
центристських
сил В. Ющенка.

ВІДЗНАЧИЛИ...

ОБСЄ НАГОРОДИЛА
ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ ПОСМЕРТНО
Íàãîðîäó ïîê³éíîãî ÷îëîâ³êà îòðèìàëà â Ïàðèæ³ éîãî âäîâà Ìèðîñëàâà Ãîíãàäçå. Íàïåðåäîäí³ öåðåìîí³¿ âðó÷åííÿ âîíà çàÿâèëà, ùî “Ãåîðã³é
ì³ã áè ùå áàãàòî çðîáèòè çàäëÿ ñâîáîäè ñëîâà òà ïðàâ ëþäèíè â Óêðà¿í³,
àëå éîãî çíèùèëè”. Ìèðîñëàâà Ãîíãàäçå òàêîæ ïîâ³äîìèëà, ùî çâåðòàòèìåòüñÿ äî ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é, àáè âîíè ÷èíèëè òèñê íà Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ îá’ºêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ îáñòàâèí çàãèáåë³ ¿¿ ÷îëîâ³êà.
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Політика

ОСТАННЯ, АЛЕ
НЕ ВИРІШАЛЬНА
Віце-спікер провів традиційну пресконференцію. Останню у цьому парламентському сезоні, бо 13 липня депутати йдуть
у відпустку.
В. Медведчук нагадав, що минулого тижня
парламент прийняв низку важливих законів. Се
ред них було названо закони “Про фонд держав
ного майна”, “Про амністію”, “Про виконання
рішень іноземних судів”, “Про вибори народних
депутатів АР Крим” та “Про вибори до місцевих
рад”. У другому читанні прийнято Сімейний
Кодекс. Важливим було прийняття у першому
читанні так званого малого податкового кодексу.
Хоча Президент сказав, що він проти його прий
няття. На що В. Медведчук відповів, що позиція
Президента матиме значення лише у тому разі,
коли не знайдуть компенсаторів. Дехто пропо
нує зняти частину пільг з підприємств, що ком
пенсувало б десь 3,5–4 млрд. грн. При цьому ви
гадано такий хід: пільги знімаються з вересня, а
податкові ставки буде зменшено лише із січня
2002 р., що покликано убезпечити від бюджетної
кризи. Якщо ж Президент не підпише такий за
кон, то новий бюджет знову формуватиметься
на старій податковій базі. Але В. Медведчук
упевнений, що малий податковий кодекс буде
прийнято, а до кінця календарного року буде
прийнято і Податковий Кодекс у цілому.
Іншою важливою темою пресконференції
було рішення Конституційного Суду, яким вста
новлено, що депутати, обрані до парламенту за
партійним списком, не можуть виходити зі своєї
фракціі і не можуть переходити до іншої фракції.
В іншому разі вони позбавляються депутатсько
го мандата. В. Медведчук вважає, що депутата
слід позбавляти мандата навіть тоді, коли його
виключили з фракції, звичайно, якщо це виклю
чення затверджено рішенням з’їзду партії. Така
позиція пояснюється тим, що обрання за спис
ком є спільним системним результатом, і депу
тат несе відповідальність перед партією. На під
ставі рішення Конституційного Суду буде внесе
но зміни до 81ої статті Конституції та прийнято
окремий закон. Проте наслідки означеного но
вого підходу до фактів переходу з фракції до
фракції не матимуть жодного значення для тепе
рішніх депутатів, а лише для депутатів майбутніх
скликань.
Знову гостро прозвучало питання про бан
крутство банку “Україна”. В. Медведчук сказав,
що головними із 1 млн. 800 тисяч вкладників
цього банку є фізичні особи, фермерські госпо
дарства та місцеві бюджетні органи. Зараз у пар
ламентських комітетах готується проект поста
нови, яка передбачає вихід із ситуації шляхом
випуску облігацій внутрішної позики та переда
чі активів Ощадбанкові.
Щоразу на останніх пресконференціях по
рушується тема виборчого закону. В. Медведчук
висловив думку, що шанси подолати вето Пре
зидента ще залишаються. Правда, багато зале
жатиме від позиції його фракції СДПУ(о), яка
днями визначиться, як їй голосувати. Але став
лення до пропозиції Президента скоротити ви
борчий період з 180 днів до 90 днів його фракція
охоче підтримає, бо немає сенсу аж шість міся
ців займатися виборами. Зараз є два виходи зі
становища, що склалося: або в четвер подолаємо
вето, або допрацюємо закон восени. Проте через
відсутність закону вибори у березні не зірвуться.
У гіршому разі вони пройдуть за старим зако
ном.
Г. Левицька з газети “За вільну Україну” на
гадала, що знову почав рости борг із зарплати
бюджетникам. “Невже традиції, що були за Пус
товойтенка, продовжуватимуться за Кінаха?”, —
запитала журналістка. В. Медведчук трохи роз
дратовано відповів, що борг бюджетникам почав
рости ще з січня, тобто ще при В. Ющенкові,
уряд якого недодав з бюджету і вчителям, і ліка
рям. А. Кінах на наступній консультативній на
раді парламентськоурядової комісії саме з цьо
го питання й доповідатиме.

ÍÀ ÍÎÂ² ÂÈÁÎÐÈ ÇÁÈÐÀÞÒÜÑß
Ç² ÑÒÀÐÈÌ ÇÀÊÎÍÎÌ

Ãîëîâà ÖÂÊ Ìèõàéëî Ðÿáåöü íàïåðåäîäí³ ïàðëàìåíòñüêèõ êàí³êóë ïîä³ëèâñÿ ç æóðíàë³ñòàìè ñâî¿ì ðîçïà÷åì
ç ïðèâîäó áåçíàä³éíîãî âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà, ç ÿêèì êðà¿í³ “ñâ³òèòü”
óâ³éòè ó âèáîðè 2002-ãî ðîêó.

Ñïîä³âàííÿ íà òå, ùî áóäå âñå æ òàêè ïðèéíÿòî íîâèé çàêîí, º, àëå âîíè
ìàë³ — äåïóòàòè ðîç’¿æäæàþòüñÿ íà êàí³êóëè ³ ðîçïî÷èíàþòü íîâó çàêîíîòâîð÷ó
ä³ÿëüí³ñòü íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ. Â³äòàê äî
îô³ö³éíîãî ñòàðòó âèáîð³â — äðóãî¿ äåêàäè æîâòíÿ — ÷àñó çàëèøàºòüñÿ îáìàëü,
à çàêîí ìàº ïðîéòè óñ³ òðè ÷èòàííÿ ³ áóòè ñõâàëåíèé ïðåçèäåíòîì... Íàðàç³ æ âèäàºòüñÿ, ùî îáèðàòè íîâèé ïàðëàìåíò
çìóøåí³ áóäåìî çà ñòàðèì çàêîíîì — ç
íå÷³òêîþ ïðîöåäóðîþ âñ³õ åòàï³â âèáîð÷îãî ïðîöåñó ³ íåìîæëèâ³ñòþ ïðèòÿãòè
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ âèííèõ ó ïîðóøåííÿõ.
Òîìó öåíòðàëüíà âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ ðîçðîáèëà ñâ³é çàêîíîïðîåêò ³ â³ä³ñëàëà éîãî äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè. Õî÷ òàì ïðîåêòîì
îñîáëèâî íå ïåðåéíÿëèñÿ. Áîäàé òîìó,
ùî ñòàðèé çàêîí âèã³äí³øèé áàãàòüîì
íàðäåïàì ³ ïîë³òèêàì: â³í äàº ìîæëèâ³ñòü
âèãðàòè ÷åðãîâ³ âèáîðè.
Òèì ÷àñîì, çà ñëîâàìè Ìèõàéëà Ðÿáöÿ, º ö³ëà íèçêà äîïîâíåíü äî Êîäåêñó
Óêðà¿íè “Ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîðóøåííÿ”, ÿê³ òðåáà ïðèéíÿòè “íàãàëüíî ³ áåç
çâîë³êàíü”. Óñ³ äîïîâíåííÿ ñòîñóþòüñÿ

â³äïîâ³äàëüíîñò³ “áóäüÿêèõ îðãàí³â çà ïîðóøåííÿ âèáîð÷èõ ïðàâ
ãðîìàäÿí”. Îòæå, ñë³ä
â³äïîâ³äàòè çà: âòðó÷àííÿ â ðîáîòó âèáîð÷èõ
êîì³ñ³é, íåâèêîíàííÿ
¿õí³õ ð³øåíü, â³äìîâó
çâ³ëüíèòè ÷ëåíà âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ â³ä ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â íà ÷àñ
ïîâíîâàæåíü ó êîì³ñ³¿,
ïîðóøåííÿ ïðàâà êîðèñòóâàííÿ ïðèì³ùåííÿìè ï³ä ÷àñ âèáîð÷î¿
êàìïàí³¿ òîùî. Çà ïåðåë³÷åí³ “ïîäâèãè”, íà
äóìêó ãîëîâè ÖÂÊ,
ìàëè á êàðàòè áîäàé
àäì³í³ñòðàòèâíèìè øòðàôàìè.
Ó ñòàðîìó çàêîí³ òàêîæ íå ïåðåäáà÷åíî æîäíèõ íàñë³äê³â äëÿ ðîçïîâñþäæóâà÷³â ³ çàìîâíèê³â àíîí³ìíî¿ àã³òàö³éíî¿
ïðîäóêö³¿.
— Ùå ñâ³æå â ïàì’ÿò³ ïîøèðåííÿ
áðóäíèõ ëèñò³âîê, íà ÿêèõ íå âêàçàíî í³
òèðàæó, í³ óñòàíîâè, ùî ¿õ â³ääðóêóâàëà,
— îáóðþâàâñÿ Ìèõàéëî Ðÿáåöü. — Ìè
âèìàãàºìî âñòàíîâèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà
ïîðóøåííÿ ïîðÿäêó ðîçì³ùåííÿ ³íôîðìàö³éíèõ òà àã³òàö³éíèõ ìàòåð³àë³â, íåíàäàííÿ êàíäèäàòîâ³ ìîæëèâîñò³ ñïðîñòóâàòè îïðèëþäíåí³ íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³

ïðî íüîãî, çà óìèñíå çíèùåííÿ ÷è ïîøêîäæåííÿ àã³òàö³éíèõ ìàòåð³àë³â.
Êð³ì òîãî, áàíàëüíîìó êóïóâàííþ
åëåêòîðàòó (ÿ òîá³ — äàðìîâèé ê³ëîãðàì
ãðå÷êè, òè ìåí³ — ñâ³é ãîëîñ íà âèáîðàõ) òåæ íåãàéíî òðåáà ïîêëàñòè êðàé.
Ñïèñîê íåäîë³ê³â ìîæíà ïðîäîâæóâàòè, à
¿õ çáåðåæåííÿ ðàçîì ç³ ñòàðèì çàêîíîì
áóäå îçíà÷àòè, ùî “íà íàñòóïíèõ âèáîðàõ
íå áóäå í³ ïåðåìîæö³â, íå ïåðåìîæåíèõ,
â³ä íåäîñêîíàëîãî çàêîíîäàâñòâà îäíàêîâî
ïðîãðàþòü ³ ïðàâ³, ³ ë³â³”.
z

Ëþäìèëà ÏÓÑÒÅËÜÍÈÊ

ÌÀÑÊÓËÜÒÓÐÓ ÍÅ ÍÀÇÈÂÀÉÒÅ ÅË²ÒÍÎÞ
Îñòàíí³ì ÷àñîì ò³ëüêè é
÷óòè çàçäð³ñí³ ç³òõàííÿ ç ïðèâîäó áóðõëèâîãî ðîçâèòêó ó
ï³âí³÷íèõ ñóñ³ä³â òîãî, ùî ìè
çâèêëè íàçèâàòè ìàñîâîþ
êóëüòóðîþ. Ñïîæèâàºìî ³ çàáóâàºìî, ùî ê³ëüê³ñòü íå çàâæäè õîäèòü ó ïàð³ ç ÿê³ñòþ.
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ — ãîëîâí³
òåíäåíö³¿, ùî õàðàêòåðèçóþòü
ñòàí îñíîâíèõ êóëüòóðíèõ
íàïðÿìê³â îñòàííüîãî äåñÿòèë³òòÿ “ó íàñ” ³ “ó íèõ”. Áåç
êîìåíòàð³â.
Ê³íî- òà â³äåîïðîäóêö³ÿ.
Ó íèõ: îñíîâí³ ñþæåòè —
áàíäèòè, ùî ñòàþòü äåïóòàòàìè ³ äåïóòàòè, ùî ñòàþòü áàíäèòàìè. Ãåíïðîêóðàòóðà ³ ìàô³ÿ, ìàô³ÿ â Ãåíïðîêóðàòóð³.
Êîðóïö³ÿ ³ çëî÷èííèé á³çíåñ.
Îäèíîê³ ìåñíèêè-ê³ëåðè. Äåùî çàãàëüìîâàí³ ñï³âðîá³òíèêè
íàö³îíàëüíî¿ áåçïåêè. Ì³ëüéî-

íåðè ³ áîìæ³. Ïîãàíî ïðèõîâàíèé, àáî é äåìîíñòðàòèâíèé, øîâ³í³çì. ²ððåàëüí³ñòü
ñþæåòó, áàãàòîñë³â’ÿ ³ áåçâèõ³äü. Óñå öå ïðèñìà÷åíå áåçê³íå÷íèìè ïèÿòèêàìè ³ ïåðåëþáàìè (äëÿ íàáëèæåííÿ äî
æèòòÿ).
Ó íàñ: ãðàíä³îçí³ ³äå¿, çàòèñíóò³ ó ô³íàíñîâ³ ðàìêè,
çâ³äêè ðîçá³æí³ñòü çì³ñòó ³
ôîðìè (“Ðîêñîëàíà”, “×îðíà
ðàäà”). Ñóì³ø ãåðî¿÷íîãî, õóäîæíüîãî òà ïñèõîëîã³÷íîãî
(“Âèøíåâ³ íî÷³”, “Õî÷ó çðîáèòè ç³çíàííÿ”, “Ãð³õ”). Ïîåòèêà ³ ì³ñòèêà, ñâîºð³äíèé ïîò³ê
ñâ³äîìîñò³ ó ê³íî (“Îñòð³â ëþáîâ³”, “Ãîëîñ òðàâè”, “Êîíîòîïñüêà â³äüìà”, “Ôó÷æîó”).
Ïîòÿã äî àñîö³àö³é, ôîëüêëîðó
òà ³ñòîðè÷íîñò³. Ô³íàíñîâà íåñïðîìîæí³ñòü øòîâõàº äî ó÷àñò³ â ð³çíîãî ðîäó ñï³ëüíèõ

ПОГЛЯД
ïðîåêòàõ, ê³íöåâèé ïðîäóêò
ÿêèõ, ïîïðè äîñòîéíó ðåêëàìó, íå º â³ò÷èçíÿíèì ïî ñóò³
³ âåëèêî¿ õóäîæíüî¿ ö³ííîñò³
íå ìàº (“Äåíü íàðîäæåííÿ
Áóðæóÿ”).
Åñòðàäíà ìóçèêà. Ó íèõ:
ïîòÿã äî ðåì³êñóâàííÿ, êðèçà
æàíðó. Ïðèì³òèâ³çì ìóçèêè ³
òåêñòó (“Ìàëü÷èêè-ìàëü÷èøêè
ñíèìóò øòàíèøêè, äåâî÷êèäåâ÷îíêè ñêàæóò: íåëüçÿ / Çà
ìîíåòêó, çà òàáëåòî÷êó ñíÿëè
íàøó ìàëîëåòî÷êó / Çàáèðàé
ìåíÿ ñêîðåé, óâîçè çà ñòî ìîðåé, è öåëóé ìåíÿ âåçäå, ÿ
âåäü âçðîñëàÿ óæå / Î ëþáâè
äàâíî ñïåòû âñå ñëîâà, âîò ïîýòîìó ïîþ ÿ ëàëà-ëàëà-ëàëà”).
Âóëüãàðí³ñòü, ðåñòîðàíùèíà ³
áëàòíà ðîìàíòèêà. Òåíäåíö³ÿ
“îäíîäåíñòâà”.

Ó íàñ: ìåëîäèêà ³ ðîìàíòèçì. Ñïðîáè ìîäåðí³çàö³¿
àâòåíòè÷íî¿ ìóçèêè. Ïîºäíàííÿ ëåãêèõ òåêñò³â ³ ´ðóíòîâíîãî ñóïðîâîäó ³ íàâïàêè.
Ïîÿâà âîêàëüíèõ ôîðìàö³é
êîíñåðâàòîðíîãî òèïó (“Ï³êàðä³éñüêà òåðö³ÿ”, “Ìåíñàóíä”, “Äæàç-åêñïðîìò”). Ïðàãíåííÿ äî îðèã³íàëüíîñò³, íåïîâòîðíîñò³ ñòèëþ. Âçàºìîäîïîâíåííÿ êëàñèêè òà åñòðàäè.
Çàçâè÷àé, íà ïëàâó çàëèøàþòüñÿ ëèøå ò³ êîìàíäè òà
âèêîíàâö³, ùî ðîáëÿòü ÿê³ñíó
ìóçèêó. Àìàòîðñòâî øòèáó
Ïîïëàâñüêîãî íå çàîõî÷óºòüñÿ
³ âèêëèêàº á³ëüøå êðèòèêè,
àí³æ ñõâàëåííÿ.
Ë³òåðàòóðà. Ó íèõ: íàäì³ðíà ïîêðó÷åí³ñòü àáî ïðèì³òèâí³ñòü ñþæåòó. Ãëîáàëüíà
³íòðèãà òà íåâèáàãëèâ³ñòü
âèêëàäó. Îäíîòèïîâå êðèì³íàëüíå ÷òèâî (Øèòîâ, Ìàðèí³íà), ùî ïðåòåíäóº íà ðåàë³ñòè÷í³ñòü.
Ó íàñ: ñõèëüí³ñòü äî ñàìî³ðîí³¿ òà ôàíòàñìàãîð³é. Ïîåç³ÿ æèòòºâî¿ ïðîçè, åñòåòèêà
íååñòåòè÷íîãî (Àíäðóõîâè÷).
Ïîì³ðíà ³íòåëåêòóàëüí³ñòü, óðáàí³çì ³ç íàö³îíàëüíèì êîëîðèòîì (Âèííè÷óê, Êîæåëÿíêî). Îäíàê, íà â³äì³íó â³ä ê³íî, á³ëüøå äîòèêó äî ñó÷àñíîñò³.
Òîæ ÷è âàðòî ñòèìóëþâàòè ïîä³áí³ ÿâèùà, êîëè ìàñîâ³ñòü ñòàº ñèíîí³ìîì ïîãàíîãî
ñìàêó? ² ÷è íå çàñèëëÿ ³íîçåìíî¿ êóëüòóðè òàêîãî øòèáó
àâòîìàòè÷íî ïåðåâîäèòü â³ò÷èçíÿíó â ðîçðÿä åë³òíî¿?

Юрій ГНАТКЕВИЧ

z
z

Молодь “окультурюється”...

Ãàëèíà ÏÓÑÒÎÂÃÀÐ,
ãîëîâà Ïîëòàâñüêî¿
“Ìîëîäî¿ Ïðîñâ³òè”

ч. 15 (93), 13 липня 2001 р. z “СЛОВО Просвіти”
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Таємниці санскриту

²ÍÄ²ÉÑÜÊÈÉ Ì²Ñß×ÍÈÉ ÇÎÄ²ÀÊ
ТАРА-ЗІРКА
Й ЧАНДРА-МІСЯЦЬ
×àíäðó-Ì³ñÿöÿ òâîðåöü ñâ³òó
Áðàõìà íàñòàíîâèâ âîëîäàðåì íàä
ïëàíåòàìè é ç³ðêàìè, òâàðèíàìè é
ðîñëèíàìè. ×àíäðà ïîñâÿòèâñÿ íà
ïðåñòîë ³ ñòàâ öàðåì. Òà ïîò³ì çàïèøàâñÿ ñâîºþ âðîäîþ, ñëàâîþ ³ âëàäîþ. Ä³éøëî äî òîãî, ùî íàâ³òü ó
íàñòàâíèêà áîã³â Áðèõàñïàò³ â³í âèêðàâ éîãî äðóæèíó, ïðåêðàñíó Òàðó.
ßê íå ïðîñèëè ×àíäðó áîãè é ñàì
Áðàõìà ïîâåðíóòè æ³íêó ÷îëîâ³êîâ³
— òîé íå â³äïóñêàâ ¿¿. Øóêðà, íàñòàâíèê àñóð³â ³ â³÷íèé ñóïåðíèê Áðèõàñïàò³, ñòàâ íà á³ê ×àíäðè. Áîãè íà
÷îë³ ç ²íäðîþ çàñòóïèëèñÿ çà Áðèõàñïàò³.
² ïî÷àëàñÿ ì³æ áîãàìè é àñóðàìè â³éíà çà êðàñóíþ Òàðó. Áîæåñòâåííó ðàòü î÷îëèâ Ðóäðà, àñóðñüêó
— Øóêðà. Áèòâà ì³æ ìîãóòí³ìè ñóïðîòèâíèêàìè áóëà òàêà ëþòà, ùî
Çåìëÿ ñòðÿñàëàñÿ äî ñàì³ñ³íüêèõ ãëèáèí. ² Çåìëÿ, íå íà æàðò íàëÿêàíà,
ïî÷àëà áëàãàòè Áðàõìó ïðèïèíèòè
ñòðàõ³òëèâó ñ³÷ó. Òîä³ Áðàõìà çâåë³â
Ðóäð³ é Øóêð³ çàìèðèòèñÿ, à ²íäðà
çâ³ëüíèâ Òàðó é ïîâåðíóâ ÷îëîâ³êîâ³.
Æ³íêà ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó âæå
âàã³òíîþ, òîæ íåâäîâç³ íàðîäèëà ñèíà. Êîæåí, ×àíäðà é Áðèõàñïàò³, âðàæåí³ éîãî âðîäîþ, õîò³ëè ìàòè éîãî
ñâî¿ì ñèíîì. Ùîá çàëàãîäèòè ¿õíþ
ñóïåðå÷êó, áîãè çâåðíóëèñÿ äî ìîëîäî¿ ìàòåð³:
— Òàðî, ñêàæè íàì, õòî íàñïðàâä³ áàòüêî öüîãî ÷óäîâîãî ñèíà?
Àëå æ³íêà ìîâ÷àëà, í³ÿêîâî ïîòóïèâøè ïîãëÿä. Í³õòî íå ì³ã äîáèòèñÿ â³ä íå¿ áîäàé ñëîâà. Òîä³ äî íå¿
ï³ä³éøîâ ñàì Áðàõìà:
— Ñêàæè æ, äîíþ ìîÿ, ÷èé öå
ñèí — ×àíäðè ÷è Áðèõàñïàò³?
— ×àíäðè! — ëåäü ÷óòíî ïðîøåïîò³ëà Òàðà.
×àíäðà íåâèìîâíî çðàä³â, ïî÷óâøè öå. Â³í íàçàâ ñèíà Áóäãà, òîáòî
Ìóäðèé, Áðàõìà æ çðîáèâ éîãî âëàäèêîþ îäíîéìåííî¿ ïëàíåòè. Òàðà
ëèøèëàñÿ ç ÷îëîâ³êîì, à ×àíäðà âçÿâ
ó äðóæèíè 27 ïðåêðàñíèõ äîíüîê áîãà-îòöÿ Äàêø³ — 27 ñóç³ð’¿â ì³ñÿ÷íîãî íåáà. Íàé÷àð³âí³øîþ ç íèõ áóëà Ðîõ³í³, ³ âîíà ñòàëà óëþáëåíèöåþ
×àíäðè. Â³í çíàâ ò³ëüêè ¿¿, à ³íøèõ
äðóæèí íà÷å é íå ïîì³÷àâ. Îáðàæåí³ éîãî íåóâàãîþ, ò³ ïðèéøëè äî
áàòüêà:
— Òàòî÷êó, çðîáè òàê, ùîá â³í
óñ³õ íàñ îäíàêîâî ëþáèâ.
Äàêøà çàêëèêàâ äî ñåáå çÿòÿ é
äîð³êíóâ éîìó:
— Íå ãîäèòüñÿ âèä³ëÿòè êîòðóñü
³ç äðóæèí, òðåáà ç óñ³ìà ëàäíàòè é
óñ³õ øàíóâàòè. Òîä³ íå áóäå í³ÿêèõ
íàð³êàíü.
— Ãàðàçä, ÿ âñ³õ øàíóâàòèìó, —
ïîîá³öÿâ ×àíäðà.
Àëå ÷èíèâ ³ äàë³, ÿê ðàí³øå. ²
íåâäîâîëåí³ äîíüêè çíîâó ïðèéøëè
äî âñåñèëüíîãî áàòüêà:
— Òàòî÷êó, â³í íå â³äõîäèòü â³ä
Ðîõ³í³, çíàº ò³ëüêè ¿¿! ßê æå íàì òåðï³òè òàêó çíåâàãó! Ìè ëèøèìîñÿ òóò,
íå ïîâåðíåìîñÿ äî íüîãî.
Äàêøà ùå ðàç çàêëèêàâ çÿòÿ, ³
òîé çíîâó ïîîá³öÿâ ëþáèòè âñ³õ äðóæèí. Ò³ ïîâ³ðèëè éîìó é ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó. Àëå í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ.
Óòðåòº ìóñèëè éòè äîíüêè ç³ ñâî¿ìè
æàëÿìè äî áàòüêà:
— Â³í ³ äàë³ íåõòóº íàìè! Çàðàäü
æå ÷èìîñü, òàòî÷êó ëþáèé!
² ðîçãí³âàíèé Äàêøà íàñëàâ íà
×àíäðó íåäóãó — òîé ïî÷àâ ìàðí³òè.
Ñëàáøàëî éîãî ñâ³òëî, òåìí³øàëè íî÷³, â’ÿíóëè òðàâè é ñïàäàëè ç ò³ëà
æèâ³ ³ñòîòè. Íåáîæèòåë³ êèíóëèñÿ äî
×àíäðè:
— Ùî ç òîáîþ ä³ºòüñÿ, ×àíäðî?
Ðàí³øå òè âèñÿâàâ ñâîºþ êðàñîþ —
äå æ òåïåð âîíà ïîä³ëàñÿ? ×îìó òè
âñå õèð³ºø?
×àíäðà ðîçïîâ³â ¿ì ïðî ïîêàðó
òåñòÿ, ³ áîãè ïîäàëèñÿ äî Äàêø³:
— Çìèëóéñÿ íàä ×àíäðîþ, çí³ìè
ç íüîãî ñâ³é ïðîêëüîí! Â³ä íüîãî ìàéæå í³÷îãî íå ëèøèëîñÿ! Âñå æèâå
ìàðí³º ðàçîì ³ç íèì, ³ ìè òåæ. À
ÿêùî ìè ïåðåâåäåìîñÿ íà í³ùî, òî
ùî æ òîä³ áóäå ç³ ñâ³òîì?
Çëàñêàâèâøèñü, Äàêøà ìîâèâ:
— ß çí³ìó ç íüîãî ïðîêëüîí, àëå
íå âåñü — â³äíèí³ â³í òî ïîâí³òèìå,
òî õóäíóòèìå. Òîæ íåõàé ×àíäðà ï³äå íà áåðåã Ñàðàñâàò³ é òàì, äå âî-

íà âïàäàº â ìîðå, çàíóðèòüñÿ â ¿¿ âîäè ³ çìèº ñâ³é ãð³õ.
×àíäðà òàê ³ çðîáèâ: ï³øîâ äî
ìîðÿ, îìèâñÿ â ñâÿùåííèõ âîäàõ Ñàðàñâàò³ ³ î÷èñòèâñÿ â³ä ãð³õà. ² â³äðàçó ïî÷àâ ïîâí³òè, íàáèðàòèñÿ ñèëè,
éîãî ÷àð³âíå ñâ³òëî çíîâó îñÿÿëî
âñåñâ³ò. Íåâèìîâíî ò³øèëèñÿ áîãè é
ëþäè, òâàðèíè é ðîñëèíè, ïîâåðíóò³
äî æèòòÿ. À Äàêøà íàîñòàíîê íàãàäàâ çÿòåâ³:
— Áóäü ëàã³äíèé ³ óâàæíèé äî
ñâî¿õ äðóæèí, ëþáè ¿õ!
Â³äòîä³ Ì³ñÿöü-×àíäðà óáóâàº
âïðîäîâæ òåìíî¿ ñâîº¿ ïîëîâèíè ³
ïðèáóâàº óïðîäîâæ ñâ³òëî¿.
ІДЕ ХЛОПЕЦЬ ДО ДІВКИ,
ЯК МІСЯЦЬ ДО ЗІРКИ
Ñþæåò ïðî â³éíó áîã³â òà àñóð³â
÷åðåç âèêðàäåíÿ êðàñóí³ Òàðè, ÷àñòèé
â ³íä³éñüêèõ äæåðåëàõ, â³äíîñèòüñÿ äî
ùå âåä³éñüêèõ (òðèï³ëüñüêèõ) ÷àñ³â.
Éîãî áà÷èìî â "Ðàìàÿí³", äå çëèé Ðàâàíà âèêðàäàº Ñ³òó, äðóæèíó öàðåâè÷à Ðàìè, â ãðåöüêîìó åïîñ³, äå Òðîÿíñüêà â³éíà ñïàëàõóº ÷åðåç âèêðàäåííÿ ïðåêðàñíî¿ ªëåíè, â óêðà¿íñüêèõ êàçêàõ ³ âåñíÿíêàõ.
Ì³ô ìàº âèðàçíó àñòðàëüíó ñèìâîë³êó, ùî âèäíî ç ³ìåí ãîëîâíèõ
ïåðñîíàæ³â: Òàðà — "Ç³ðêà" é ×àíäðà — "Ì³ñÿöü". Áóäãà — ñèí ×àí-

Крішна
äðè é Òàðè, óîñîáëþº ïëàíåòó Ìåðêóð³é, Áðèõàñïàò³ — Þï³òåð, Øóêðà
— Âåíåðó, Äàêøà — áàòüêî 27 ñóç³ð’¿â, äðóæèí ×àíäðè, îäíà ç ÿêèõ
— Ðîõ³í³. Ïîçà ñóìí³âîì, ì³ô ì³ñòèòü âèíÿòêîâî ö³ííó ³íôîðìàö³þ,
çäàòíó áàãàòî ùî ïðîÿñíèòè. Àëå ìè
çâåðíåìî óâàãó íà äåÿê³ óêðà¿íñüê³
ïàðàëåë³ äî ïåðñîíàë³é ì³ôó. Áî íà
Êè¿âùèí³ º ì³ñòî Òàðàùà é ð³÷êà òà
ñåëî Øàíäðà, à â ²íä³¿ Òàðàãàðõ —
"Ç³ðêà-ôîðòåöÿ", ð³÷êà ×àíäðà é ì³ñòî ×àíäðàïóð. Âåä³éñüêèé Ðóäðà —
ñëîâ’ÿíñüêèé Ðîä, à íà ×åðêàùèí³ ³ñíóâàâ ë³òîïèñíèé Ðîäåíü. Â ³íøîìó
ì³ô³ Ðóäðà-Ø³âà âîãíåííîþ ñòð³ëîþ
ðóéíóº îáíåñåíå òðüîìà âàëàìè ì³ñòî àñóð³â Òð³ïóðó, à íàçâà Òð³ïóðà —
"Òðèì³ñòî" òîòîæíà íàçâ³ Òðèï³ëëÿ.
Ó ì³ô³ ç "Ð³´âåäè" àñóðñüêå ïëåì’ÿ
ïàí³¿â õîâàº êîð³â (óîñîáëåííÿ äîñòàòêó), çà ÿêèìè ïîëþº ²íäðà, â äàëåêèõ êðàÿõ çà ð³÷êîþ Ðàñà. Ùî ïåðåãóêóºòüñÿ ç Ðîññþ, â ãèðë³ ÿêî¿ ñòîÿâ Ðîäåíü, ³ ç Ïàí³êàð÷åþ á³ëÿ Ðæèùåâà (ïð³çâèùå Ïàí³êàð ³ çàðàç ïîøèðåíå â Óêðà¿í³ òà ²íä³¿). Áðèõàñïàò³ ìàâ ³ì’ÿ Äã³ð — "Ìóäðèé", à
êè¿âñüêèé êíÿçü çâàâñÿ Ä³ð. ²ì’ÿ Áóäãà, ñèíà ×àíäðè é Òàðè òà ïëàíåòè
Ìåðêóð³é, òåæ îçíà÷àº "Ìóäðèé".
²ç Òàðîþ-Ç³ðêîþ ³ ×àíäðîþ-Ì³ñÿöåì ïîâ’ÿçàíà óêðà¿íñüêà âåñ³ëüíà
îáðÿäîâ³ñòü. Ìîëîäà ó íàøèõ âåñ³ëüíèõ ï³ñíÿõ — çîðÿ, ç³ðêà, êíÿãèíÿ,
êðàñíà, à ìîëîäèé — ì³ñÿöü, êíÿçü.

“СЛОВО Просвіти” z ч. 15 (93), 13 липня 2001 р.

(õ³íä³ — Áàëüâ³ð, ïåíäæ. Áàëá³ð),
"Ìîãóòí³é ãåðîé" â³äáèëîñÿ â êîçàöüêèõ ïð³çâèùàõ Áàëâ³ð, Áàëüâ³ð, Áàëáèð, Áàëáèðåíêî, Áàëü (ÒÐÑ, 10–12).
Ïîêàçîâî é òå, ùî äðóæèíîþ
Áàëàäåâè áóëà Ðåâàò³, à Ðåâàò³ — ³
äâàäöÿòü ñüîìå ì³ñÿ÷íå ñóç³ð’ÿ ³ òåæ
äðóæèíà ×àíäðè. ²ì’ÿ Ðåâàò³ îçíà÷àº
"Áàãàòà". Öå ñóç³ð’ÿ ëàã³äíå çà ïðèðîäîþ, íèì êåðóº Ïóøàí (â³ä ñàíñêð.
push — "ðîçêâ³òàòè", "áóÿòè", ñïîð³äíåíå ç óêð. "ïèøíèé") — âåä³éñüêå áîæåñòâî äîáðîáóòó, ïîêðîâèòåëü õóäîáè é ïîäîðîæí³õ. Ïóøàí
áåççóáèé (çóáè éîìó âèáèâ ëóêîì

Â îäí³é àðõà¿÷í³é ï³ñí³ ìîëîä³ — ì³ñÿöü ³ çîðÿ, ùî çìîâèëèñÿ ç³éòè íà
íåáî é îñâ³òèòè çåìëþ, çâåñåëèòè çâ³ð³â ó ïîë³ é ñï³çí³ëèõ ãîñòåé ó äîðîç³. Äî Ì³ñÿöÿ ïðè÷åòíå ÷èñëî "7", à
âåñ³ëüíèé êîðîâàé ðîáëÿòü 7 ìîëîäèöü, ó ÿêèõ æèâ³ ÷îëîâ³êè. Âèì³øóþ÷è ò³ñòî, æ³íêè ñï³âàþòü, ùî âîäà
äëÿ ñâÿòîãî êîðîâàþ ç 7 êðèíèöü,
ìóêà â 7 ì³õàõ ³ç ïøåíèö³, çðîñëî¿
íà 7 ïîëÿõ, äî êîðîâàþ âáèòî 7 ÿºöü
â³ä 7 á³ëèõ êóðåé, ìàñëî äëÿ êîðîâàþ
— ç 7 êàäîâá³â, çáèòå ç ìîëîêà â³ä
7 òåëèöü. Ó âåä³éñüêèõ ³íä³éö³â ñâÿùåííó ñîìó, ùî ¿¿ ïîëþáëÿâ ²íäðà,
ãîòóâàëè 7 æ³íîê ç ðîäó ìîëîäî¿; ¿ì
äàâàëè åï³òåò êîð³â, à ñîìó çâàëè ¿õí³ì áèêîì (Ñîìà — ³íøå ³ì’ÿ Ì³ñÿöÿ-×àíäðè, à ñëîâî êîðîâàé ñïîð³äíåíå ç³ ñëîâ. karv/korv — "êîðîâà",
"áèê"). Êîðîâàéíèé îáðÿä ñóïðîâîäæóþòü ï³ñí³, çâåðíóò³ äî ìàòåð³ ìîëîäî¿, ³ ñàìå âîíà ë³êòåì âèòèñêóº â
êîðîâà¿ ì³ñöå, êóäè êëàäóòü ô³ãóðêè
ì³ñÿöÿ ³ ç³ðîê (Âîâê, 146, 196, 199,
319).
×àíäðà çîáðàæàºòüñÿ ì³äÿíèñòîðóäàâèì, ó íüîãî ÷åðâîíèé ñòÿã, éîãî êîë³ñíèöþ òÿãíå àíòèëîïà. Ì³ñÿöü
ïî¿òü áîã³â àìð³òîþ óïðîäîâæ ñâ³òëî¿
ïîëîâèíè ì³ñÿöÿ, à ïðåäê³â — óïðîäîâæ òåìíî¿.
²íä³éñüêèé ì³ñÿ÷íèé çîä³àê ìàº
27 (³íîä³ — 28) ñóç³ð’¿â, ÿê³ ùå ó âåäàõ âèñòóïàþòü äðóæèíàìè ×àíäðè.
Êîæíó ñïðàâó ñë³ä ïî÷èíàòè ïðè
ñïðèÿòëèâîìó ðîçòàøóâàíí³ Ì³ñÿöÿ ó
ñóç³ð’ÿõ. Ãîðîñêîï ëþäèíè òëóìà÷èâñÿ
ñàìå ç õàðàêòåðèñòèêè ñóç³ð’ÿ, â ÿêîìó ïåðåáóâàâ Ì³ñÿöü. À Ðîõ³í³ — âèíÿòêîâî ñïðèÿòëèâå ñóç³ð’ÿ. Êð³øíà
íàðîäèâñÿ, êîëè Ì³ñÿöü ïåðåáóâàâ ñàìå â íüîìó. Ðåòåëüíî âèâ÷èâøè äàâíüî³íä³éñüê³ ïàì’ÿòêè, â÷åí³ âèñíóâàëè, ùî öÿ ïîä³ÿ ñòàëàñÿ 19/20 ëèïíÿ
3228 ðîêó äî í.å. Òîáòî Êð³øíà íàðîäèâñÿ ïîíàä 52 ñòîë³òòòÿ òîìó. À
â³í äîáðå â³äîìèé Óêðà¿í³. "Âëåñîâà
êíèãà" çíàº áîæåñòâà Âèøåíü ³ Êðèøåíü (òàê³ æ ïð³çâèùà ìàþòü ñó÷àñí³ óêðà¿íö³), à Êð³øíà — çåìíå âò³ëåííÿ Â³øíó (Âèøíîï³ëü íà ×åðêàùèí³ é Â³øíóïóð â ²íä³¿). Ó ×åðêàñüêîìó é Ïåðåÿñëàâñüêîìó ïîëêàõ êîçàêè
ìàëè ïð³çâèùå Êðèøíåíêî, à â ³íøèõ
ïîëêàõ — ³ìåíà Êðèøêî, Êðåøêî,
Êðèñêî. Ïîïóëÿðíå ³ì’ÿ Êð³øíè —
¥îïàë, ¥îïàëà â³äáèòå â êîçàöüêèõ
ïð³çâèùàõ Ãóïàë, Ãóïàëî, Ãóïàëîâ, Ãóïàëåíêî (³ â ñó÷àñíîìó — Ãóïàëþê).
À ùå â íàçâàõ Ãóïàëè, Ãóïàë³âùèíà òà
ãîïàê — óëþáëåíîãî òàíêà çàïîðîçüêèõ êîçàê³â.
Áàòüêîì Êð³øíè áóâ Âàñóäåâà,
ùî ìàâ äâîõ äðóæèí. Â³ä îäí³º¿ íàðîäèâñÿ Êð³øíà, à â³ä äðóãî¿ — Áàëàäåâà, ñòàðøèé áðàò Êð³øíè. Çà ³íøèì ì³ôîì, Êð³øíà íàðîäèâñÿ â³ä
÷îðíî¿, à Áàëàäåâà — â³ä á³ëî¿ âîëîñèíè Â³øíó, òîìó áðàò³â ùå çîâóòü
×îðíîáîã (ñàíñêð. krishna — "òåìíîñèí³é", "÷îðíèé", àëå é "êðàñíèé",
"ãàðíèé") ³ Á³ëîáîã. Êð³øíà-×îðíîáîã — âî¿íñüêå é ïàñòóøíèöüêå áîæåñòâî, à Áàëàäåâà-Á³ëîáîã — çåìëåðîáñüêå, çîáðàæàºòüñÿ ç ïëóãîì ³ ìàº
³ìåíà, ùî â³äáèâàþòü öå.
Çíàìåííî, ùî ìàò³ð Áàëàäåâè
çâàëè Ðîõ³í³, ÿê ³ ñóç³ð’ÿ. Â ïåðåë³êó
ñóç³ð’¿â âîíî ÷åòâåðòå, à ðîçòàøóâàííÿ ç³ðîê íàãàäóº â³ç, òîìó ñóç³ð’ÿ ìàº
³ íàçâó Øàêàòà — "Â³ç", "Êîë³ñíèöÿ".
À ñàìå ï³ä íàçâîþ Â³ç çíàþòü éîãî
óêðà¿íö³. Âîíî ç òàê çâàíèõ "ëþä-

ñüêèõ" (ìàíóø’ÿ) ñóç³ð’¿â (ñàíñêð.
manusha — "ëþäèíà", ïîð. ñëîâ’ÿíñüêå ìóæ, ïîëüñüêå ìåíæ; öèãàíè íàçèâàþòü ñåáå ìàíóø).
Çà âåäàìè, ñóç³ð’ÿ Ðîõ³í³, "Ðóäà
êîðîâà" — äîíüêà ìóäðåöÿ Êàø’ÿïè
(ïîð. ìîëäàâñüê³ é ðóìóíñüê³ ïð³çâèùà Êàññàïà, Êàñàïà, Êàñàï òîùî) é
ñâÿùåííî¿ Ñóðàáãè — êîðîâè äîñòàò-

êó, ïðàìàòåð³ êîð³â ³ äîíüêè Äàêø³.
Äðóæèíîþ Êàø’ÿïè áóëà é Äàíó —
"Ð³êà", "Ïîò³ê", ð³÷êîâà áîãèíÿ, òîòîæíà óêðà¿íñüê³é Äàí³ (³ìåíà îáîõ
— ó íàçâàõ Äîíåöü, Äóíàé, Äí³ñòåð,
Äí³ïðî). Äàíó — ðîäîíà÷àëüíèöÿ äàíàâ³â, ³íàêøå — àñóð³â, ñòàðøèõ áðàò³â áîã³â-äåâ³â, ³ ìàòè íàéãîëîâí³øîãî
ç àñóð³â, Âð³òðè — â óêðà¿íñüêîìó
ôîëüêëîð³ çëèé öàð Âîðîò àáî Âîðîòàð. À äàíàâè — ³íøà íàçâà ÿäàâ³â,
ïëåìåí³ Êð³øíè é Áàëàäåâè, òîòîæíîãî ë³òîïèñíèì ÿòâÿãàì, ÿê³ é ñîá³
ìàþòü íàçâó äàéíîâè.
Àñóðè — ñòàðø³ áðàòè áîã³â, à
Áàëàäåâà — ñòàðøèé áðàò Êð³øíè.
Öå ï³äêðåñëþº åïîñ: Êð³øíà òÿæ³º
äî äåâ³â, âèñòóïàº íà áîö³ ïàíäàâ³â, à
Áàëàäåâà — äî àñóð³â ³ âèñòóïàº, ÿê
³ äàíàâè-ÿäàâè, íà áîö³ êàóðàâ³â-êîðîâè÷³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç çåìíèì ñâ³òîì.
Îáîì áîæåñòâàì âëàñòèâà ñèíüî-æîâòà ñèìâîë³êà: Êð³øíà ñèíþâàòîøê³ðèé ³ ìàº æîâòå âáðàííÿ, Áàëàâ³ðà
— çîëîòàâîøê³ðèé ³ ìàº ñèíº âáðàííÿ. Â ºäíîñò³ ïðîòèëåæíîñòåé âîíè
ìîâáè óîñîáëþþòü ö³ëîêóïí³ñòü óñåñâ³òó.
²ìåíà Áàëàäåâè, ÿê ³ Êð³øíè, òåæ
çàñâ³ä÷åí³ íà óêðà¿íñüêîìó òåðåí³.
Ñàíñêð. Áàëàäåâà (õ³íä³ — Áàëüäåâ)
— "Ìîãóòí³é áîã" â³äáèòå â ïð³çâèùàõ Ôåä³ð Áîëóäåé ³ Òèì³ø Á³ëäåé ç
×èãèðèíñüêîãî é Ïåðåÿñëàâñüêîãî
ïîëê³â (ÐÂÇ, 35, 343; â îñòàííüîìó
ñëóæèâ ³ ñîòíèê Áîãäàí Êðèøíåíêî).
²ì’ÿ Áàëîäåé çàô³êñîâàíå â ÷îòèðüîõ
ñïèñêàõ ²²² ñò. (çà äâàíàäöÿòü ñòîë³òü
äî Çàïîðîçüêî¿ Ñ³÷³) ó íàïèñàõ ³ç
Ñ³íäèêè-Ê³ìåð³¿ (ÊÁÍ, ¹¹1276,
1279, 1281), êðà¿íè ³íä³â-ñ³íä³â-ñóâ³ð³â-ê³ìåð³â, ðîäè÷³â óêðà¿íñüêèõ ñ³âåð³â, ÿêà âõîäèëà äî òèñÿ÷îë³òíüîãî
Áîñïîðñüêîãî öàðñòâà ç³ ñòîëèöåþ â
Ïàíòèêàïå¿ (ñó÷. Êåð÷). Îäèí ç³
ñïèñê³â (¹1279) ç ³ìåíåì Áàëîäåé
ì³ñòèòü ³ ³ì’ÿ ¥îñàê, ÿêå ïîÿñíèëî
âèíÿòêîâî âàæëèâå ñëîâî êîçàê
("Ñëîâî Ïðîñâ³òè", ¹12, 2001 ð.).
²íøå ³ì’ÿ Áàëàäåâè — Áàëàâ³ðà

Ðóäðà), à ¿æà éîãî — êàøà.
Öàð³âíà Ðåâàò³, äðóæèíà Áàëàäåâè, ïîõîäèëà ç Ñóðàøòðè â Çàõ³äí³é
²íä³¿, äå æèëè ÿäàâè-äàíàâè. Áðàòà
Ðåâàò³ çâàëè Ðåâàò (ïîð. óêð. ïð³çâèùà Ðåâóò, Ðåóò, Ðåâóöüêèé), à ä³äà
Ðåâà. Ó êîçàê³â ÷àñòå ïð³çâèùå Ðåâà
é ïîõ³äí³ â³ä íüîãî — ò³ëüêè â Êàí³âñüêîìó ïîëêó "Ðåºñòð" çàñâ³ä÷óº 7
ïð³çâèù Ðåâà, Ðåâóò, Ðåâóòåíêî é
Ðåâ÷åíÿ, à âñüîãî â 13 ïîëêàõ 40
ïð³çâèù íà Ðåâ. Â³äñóòí³ âîíè ò³ëüêè
â Í³æèíñüêîìó, ×èãèðèíñüêîìó é
×åðêàñüêîìó ïîëêàõ. Íàéá³ëüøå ïð³çâèù Ðåâà ïðèïàäàº íà ïîëòàâñüêîìèðãîðîäñüêèé àðåàë, ùî äàº ïåâí³
ï³äñòàâè òðàêòóâàòè öåé àðåàë ÿê áàçîâèé äëÿ ïð³çâèùà Ðåâà. Ç ³íøèõ
ïð³çâèù íà Ðåâ ó "Ðåºñòð³" çàñâ³ä÷åí³ Ðåâêî, Ðåâáà, Ðåâàêà, Ðåâèêà, Ðåâåíÿ, Ðåâíèø, Ðåâñàêà, Ðåâáåíêî, Ðåâ÷åíêî é Ðåâà÷åíêî.
Ñõîæå, ³ñíóº çâ’ÿçîê ³íä³éñüêî¿
íàçâè Ðîõ³òà/Ëîõ³òà, ñïîð³äíåíî¿ ç
Ðîõ³í³, ç íàçâîþ Ëîõâèöÿ íà Ïîëòàâùèí³. Ñàíñêð. rohita-lohita — "ðóäèé", "÷åðâîíèé", çâ³äêè é õ³íä³ lahu
— "êðîâ" (ñëîâ. ðóäà — "êðîâ").
Òîæ íàçâà Ëîõâèöÿ ³ç ñàíñêðèòó ìàëà á îçíà÷àòè "Ðóäóâàòà", "Ðóäàâèöÿ",
ñêàæ³ìî, çà êîëüîðîì âîäè (óêð. âèöÿ â íàçâàõ òîòîæíå ñàíñêð. vati). À
ò³ëüêè íà Ïîëòàâùèí³ 10 ð³÷îê Ðóäà,
Ðóäêà, Ðóäüêà, Ðóäà-Ëîçîâà, Êðèâà
Ðóäêà (ÑÃÓ, 476-479). ² äåÿê³ ç íèõ,
ÿê ³ ð³÷êà Ëîõâèöÿ, ïðèòîêè Ñóëè.

ПРІЗВИЩА НА ШАНДР
У ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ
(за "Реєстром" 1649 р.)

Переволачинська)
Шендерка Матвій (169; Білоцерків
ські полк і сотня).
У сучасних українців побутують і пріз
вища Шандра, Шандрук, Шандрюк,
Шандровський, Шиндер.

Свічі п. Дністра (ІваноФранківська
обл.); 3) с. Хащів (Турківський рн,
Львівська обл.)
Шандрівський — потоки, 1) л. витік
Хустця п. Тиси л. Дунаю (Хустський рн,
Закарп. обл.); 2) с. Тур'я Поляна (Пере
чинський рн, Закарп. обл.); тут же гора
Шандрувка
Шандріящик — потік, л. Турбату л.
Брустурянки л. Тересви л. Дунаю (Тя
чівський рн, Закарп. обл.); там і поло
нина Шандріяски
Шандориків — потік, (Воловецький
рн, Закарп. обл.)
Шендерка — потік, п. Гнилої п. Збру
ча л. Дністра (Тернопільська обл., нижче
с. Будки)
Шендриголів — ручай, л. Нетриуса л.
Сіверського Дінця п. Дону (Донецька
обл.); там же — слобода Шендриголова
Шиндрівка — потік, с. Шешори (Ко
сівський рн, Закарп. обл.).

Санскр. chandra — "місяць" в індій
ських мовах має форми chandar, chander,
chender тощо, що відбилося в сучасних
іменах і назвах. Це саме бачимо і в укра
їнських прізвищах та назвах.
Шандеровський Василь (133; Кор
сунські полк і сотня)
Шандеровський Савка (152; Корсун
ський п., с. Герасименкова)
Шандаровський Хар (246; Брацлав
ський п., с. Горячкоцька) — про це ім'я та
прізвище див. "Слово Просвіти", № 6 за
2001 рік;
Шендеровський Процик (381; Мир
городський п., с. Поповська)
Шендеровський Федір (414; Полтав
ський п., с. Зінківська)
Шендрик Іван (427; Полтавський п.,
с. Лукомська)
Шендрик Іван (448; Прилуцький п., с.

Чандра-Місяць

УКРАЇНСЬКІ НАЗВИ
НА ШАНДР
("Словник гідронімів України",
С. 617–618, 620)
Шандра (інші назви — Руда, Шевели
ха) — річка, л. Росави л. Росі п. Дніпра
(Миронівський рн на Київщині); там же
— село Шандра
Шандриголова — річка, л. Нетриусу
л. Сіверського Дінця п. Дону; Шандриго
лове — село (Донецька обл., Красноли
манський рн)
Шандрова — річка, л. Збруча л. Дніс
тра (Хмельницька обл.)
Шандровець — потоки, 1) л. Опору п.
Стрия п. Дністра (Львівська обл.); 2) п.

Âîâê — Âîâê, Õâ. Ñòóä³¿ ç óêðà¿íñüêî¿ åòíîãðàô³¿ òà àíòðîïîëîã³¿. —
Ê., 1995.
ÊÁÍ — Êîðïóñ áîñïîðñêèõ íàäïèñåé. — Ì.-Ë., 1965.
ÐÂÇ — Ðåºñòð Â³éñüêà Çàïîðîçüêîãî 1649 ðîêó. — Ê., 1995.
ÑÃÓ — Ñëîâíèê ã³äðîí³ì³â Óêðà¿íè. — Ê., 1979.
ÒÐÑ — Íàëèâàéêî Ñ.². Òàºìíèö³
ðîçêðèâàº ñàíñêðèò. — Ê., 2000.
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Духовний простір

КРАЩИЙ ВІД ЛЮДСЬКИХ СИНІВ

(Церковна традиція про вродливість Ісуса Христа)
êàòàðè, à ï³çí³øå àëüá³ãîéö³ â ð³çí³õ
ôîðìàõ ï³ääàâàëè ñóìí³âó àáî ðåâ³ç³¿ òî
áîæåñòâåííó, òî ëþäñüêó ïðèðîäó ²ñóñà
Õðèñòà. Âæå íà ïî÷àòêó IV ñòîë³òòÿ ñóïåðå÷êè ïðî îñîáó Ñïàñèòåëÿ òàê çàãîñòðèëèñÿ, ùî Ïåðøèé Âñåëåíñüêèé ñîáîð 325 ðîêó â Í³êå¿ ïîñòàíîâèâ ãîëîâíèì ñâî¿ì çàâäàííÿì ó Ñèìâîë³ â³ðè
íàéá³ëüøå òåç (ñ³ì ç äâàíàäöÿòè) ïðèñâÿòèòè ÿêðàç ²ñóñîâ³ Õðèñòîâ³. ² âñå æ,
áîðîòüáà äîâêîëà Éîãî îñîáè, â òîìó
÷èñë³ Éîãî çîâí³øíîñò³, íå ïðèïèíÿëàñÿ àæ äî ïîâíî¿ ïåðåìîãè Öåðêâè íàä
³êîíîáîðöÿìè, òîáòî äî äðóãî¿ ïîëîâèíè IX ñòîë³òòÿ.
Îñü ÷îìó ìàéæå äåâ’ÿòü ñòîë³òü ó
ì³ñöÿõ áîãîñëóæ³íü (ñïî÷àòêó â êàòàêîìáàõ, ïîò³ì ó íàçåìíèõ õðàìàõ) áóâ
çíà÷íèé ð³çíîá³é ó çîáðàæåííÿõ ²ñóñà
Õðèñòà é ãîëîâíèõ ñâÿòèõ õðèñòèÿíñüêî¿ ðåë³ã³¿. Â³äîìèé ôàõ³âåöü ç ³êîíîãðàô³¿ Ñïàñèòåëÿ ³ Áîãîðîäèö³ Íèêîäèì Êîíäàêîâ ïîä³ëÿâ ðîçâèòîê çîáðàæåíü ²ñóñà Õðèñòà íà ï’ÿòü ãîëîâíèõ
ïåð³îä³â: 1) ³ñòîðè÷íèé, ùî îõîïëþâàâ II é III ñòîë³òòÿ, êîëè ùå ïàì’ÿòü
Свята родина. Православний варіант.
ïðî Éîãî âèãëÿä áóëà æèâîþ, ³ õó(Автор — Михайло Халак)
äîæíèêè ìàëþâàëè ³ ðèñóâàëè Éîãî â
ìàíåð³ ³ ñòèë³ ãðåêî-ðèìñüêèõ àíòè÷íèõ ïîðòðåò³â àáî ºãèïåòñüêèõ ôàþìñüêèõ
Ìîæíà ïðèïóñòèòè ê³ëüêà ïîÿñíåíü, ÷îìó
ïîðòåðò³â; 2) ³äåàëüíèé îáðàç Õðèñòà IV—VII
÷îòèðè ªâàíãåë³¿ òà ³íø³ êíèãè Íîâîãî Çàïîñòîë³òü, êîëè â³ääàâàëàñÿ ïåðåâàãà àëåãîðè÷íîâ³òó í³ ñëîâîì íå ïðîõîïèëèñÿ ïðî òå, ÿêèé
ìó é ìåòàôîðè÷íîìó Éîãî ïðåäñòàâëåííþ ó
çîâí³øí³é âèãëÿä ìàâ Ãîñïîäü ²ñóñ Õðèñòîñ ó
âèãëÿä³ Áàðàíöÿ-ßãíÿòêà, Äîáðîãî Ïàñòèðÿ ç
ðîêè æèòòÿ íà çåìë³.
îâå÷êîþ íà ïëå÷àõ, Îðôåÿ, ÿêèé ãðàº íà ë³ð³
1. Öüîãî íå õîò³â Ïðîìèñåë Áîæèé, ùî
äëÿ ïðîáóäæåííÿ ïðèðîäè òîùî; 3) ñèìâîë³÷êåðóâàâ âîëåþ ºâàíãåë³ñò³â, êîëè âîíè çàïèñóíèé ïåð³îä, ÿêèé ó ÷àñòèí³ Ñõ³äíèõ Öåðêîâ
âàëè Äîáðó Çâ³ñòêó. Õî÷à êíèãè Á³áë³¿, ÿê ó
òðèâàâ íàéäîâøå — áóêâàëüíî â³ä Âîçíåñ³ííÿ
Ñòàðîìó, òàê ³ â Íîâîìó Çàïîâ³ò³, ì³ñòÿòü ðÿä
Õðèñòà íà íåáî â ïåðø³é ïîëîâèí³ I ñòîë³òòÿ
îïèñ³â çîâí³øíîñò³ ïåðñîíàæ³â, ïðîòå Ãîñïîäü
³ àæ äî Ñüîìîãî Âñåëåíñüêîãî ñîáîðó 787 ðî²ñóñ Õðèñòîñ — öå íå ðÿäîâèé ïåðñîíàæ, à
êó: þäåî-õðèñòèÿíè ïîãîäæóâàëèñÿ ò³ëüêè íà
óí³êàëüíèé: öå Áîã, ùî íàáóâ ëþäñüêå ò³ëî ³
ñèìâîë³÷íó ðåïðåçåíòàö³þ Õðèñòà ³ âñüîãî
ëþäñüêó ïðèðîäó ÷åðåç Ñâîº Ð³çäâî. Àêöåíòóõðèñòèÿíñòâà ó âèãëÿä³ õðåñòà, ÿêîðÿ, ðèáè,
âàííÿ õî÷ íåâåëèêî¿ óâàãè íà òèõ ðèñàõ, ÿê³
ç³ðêè, òðèêóòíèêà, Íîºâîãî êîâ÷åãà ³ âçàá ³øëè âðîçð³ç ³ç Éîãî îñíîâíîþ ìåòîþ íà
ãàë³ ÷îâíà, ïåë³êàíà, ïàâè, ôåí³êñà, ëàñçåìë³ — âèçâîëåííÿì ³ ñïàñ³ííÿì ëþäñòâà â³ä
ò³âêè, îëèâêîâî¿ ÷è ïàëüìîâî¿ ã³ëêè, àáî
ïåðøîðîäíîãî ãð³õà — íå áóëî â ïëàíàõ Áîñë³â «²õò³ñ» (ðèáà), «Í³êà» (ïåðåìîãà),
æîãî Ïðîìèñëó.
«Òåó ²îñ Ñîò³ð» (Áîæèé Ñèí, Ñïàñè2. Ãîñïîäü äîñêîíàëî çíàâ ïðèêðèé íåäîòåëü); 4) ïåð³îä ³êîíîáîðñòâà 726—843
ë³ê íàøî¿ âäà÷³: îö³íþâàòè ëþäèíó çà çîâí³øðîê³â õàðàêòåðèçóºòüñÿ á³ëüøå íèùåííÿì
í³ìè îçíàêàìè, — òå, ùî äàâíüîñëîâ’ÿíñüêîþ
³êîí Ñïàñèòåëÿ, í³æ ¿õ òâîðåííÿì, à ÿêìîâîþ íàçèâàºòüñÿ «ëèöåïðèÿò³ºì». Â³í Ñàì
ùî õòîñü ³ íàñì³ëþâàâñÿ ¿õ ìàëþâàòè, òî
ìàâ ïðîáëåìè ç òèìè, ùî õîò³ëè ñòàòè Éîãî
ò³ëüêè ó âèãëÿä³ ùîéíî íàçâàíèõ ñèìâîó÷íÿìè íå çà ïîêëèêàííÿì, à çàðàäè ö³êàâîñë³â àáî àëåãîð³é; 5) ïåð³îä äóõîâíîãî îáò³ äî Íüîãî ÿê äî Ëþäèíè, çàðàäè âäîâîëåíðàçó ²ñóñà Õðèñòà, ùî áóâ çàïî÷àòêîâàíèé
íÿ ÿêèõîñü ñâî¿õ ñóòî òðèâ³àëüíèõ ³íòåðåñ³â.
ï³ñëÿ ³êîíîáîðñòâà ³ òðèâàº â ð³çíèõ ìîÃîñïîäü íå áàæàâ, ùîá íàñòóïí³ ïîêîë³ííÿ
äèô³êàö³ÿõ äî ñüîãîäí³.
õðèñòèÿí ÷èíèëè òàê ñàìî, àëå òðèìàëèñÿ
Ïðè÷èíè îñòðàõó ðàíí³õ õðèñòèÿí ïåÉîãî áëàãîäàò³ âèêëþ÷íî ÿê áëàãîäàò³ Áîãàðåä ³ñòîðè÷íèì — òîáòî ðåàëüíèì, ô³Ñëîâà, ïðî ùî òàê âèðàçíî ïèøå ²âàí Áîãîãóðíèì, ó ëþäñüê³é ïîäîá³ — îáðàçîì
ñëîâ íà ïî÷àòêó ÷åòâåðòîãî ªâàíãåë³ÿ.
Õðèñòà ö³ëêîì î÷åâèäí³. Àäæå ðàííº
3. Ïîñò³éíî ³äåíòèô³êóþ÷è Ñåáå ç³ Ñâî¿ì
õðèñòèÿíñòâî â³äêèíóëî âñå, ùî íàãàäóâàíåáåñíèì Áîãîì-Îòöåì («ß ³ Îòåöü — îäëî ÿçè÷íèöüêèé ñâ³ò, âêëþ÷íî ç éîãî
íå»), ²ñóñ Õðèñòîñ âèêîíóâàâ âîëþ Îòöÿ, ùîá
ñïîâíåíèì ãåäîí³çìó îáðàçîòâîð÷èì ìèñïîêëîí³ííÿ Éîìó â³äáóâàëîñÿ â äóñ³ é ³ñòèí³.
òåöòâîì, ç éîãî ÷óòòºâ³ñòþ, êóëüòîì ò³Ïåðåíåñåííÿ çîâí³øí³õ ðèñ ³ç Ñèíà íà Îòöÿ
ëåñíîãî ³ ðîçê³øíîãî. Õðèñòèÿíñüêèì ô³áóëî á çâè÷àéíîþ ëþäñüêîþ ñïðàâîþ é âèêëîñîôàì ³ áîãîñëîâàì Ðàííüî¿ Öåðêâè
ëèêàëî á ùå á³ëüøó ëþòü ó çàêîñòåí³ëèõ ó
Òåðòóë³ÿíó, Òàò³ÿíó, Àðíîá³þ, Êëèìåíòó
ñâî¿õ äîãìàõ êíèæíèê³â ³ ôàðèñå¿â. Àäæå âîÎëåêñàíäð³éñüêîìó, Îðèãåíó, Ëàêòàíö³þ,
íè íå çìîãëè ñòåðï³òè íàâ³òü äóìêè ïðî äóªâñåâ³þ ³ íà ãàäêó íå ñïàäàëî, ùî ó
õîâíó ñïîð³äíåí³ñòü Ñèíà ç Îòöåì ³ çàêèäàëè
²ñóñó Õðèñòó òÿæê³ íàð³êàííÿ. Òî ÿê æå âîñïðàâ³ õðèñòèÿíñüêî¿ õðàìîáóäîâè ìîæíà
ùîñü áðàòè ç àíòè÷íîãî ìèñòåöòâà ç éîíè — ³ âçàãàë³, òîä³øíº þäåéñüêå ñóñï³ëüñòâî
ãî ³äîëîïîêëîíñòâîì, íàòóðàë³ñòè÷íîþ
— ìîãëè äîïóñòèòè ìîæëèâ³ñòü ¯õíüî¿ çîâí³øíüî-ô³çè÷íî¿ ñïîð³äíåíîñò³?
³ëþçîðí³ñòþ, ðîçâàæàëüí³ñòþ. Ó ìèñòåöòâ³ Öåðêâè, ó õðèñòèÿíñüêîìó æèòò³ ö³íª é ³íø³ ïîÿñíåííÿ ³ ïðèïóùåííÿ ùîäî
íèìè ñòàþòü ö³ëêîì ïðîòèëåæí³ ðèñè.
â³äñóòíîñò³ ó Ñâÿòîìó Ïèñüì³ äàíèõ ïðî çîâí³øí³ñòü Ñïàñèòåëÿ. Õî÷ áè ÿê òàì áóëî, àëå
Òàê, Òåðòóë³ÿí ó òðàêòàò³ «Ïðî òåðï³ííÿ» ðîçâèâàº ³ ï³äíîñèòü àñêåòè÷í³ òåíöå ïèòàííÿ çàâæäè ö³êàâèëî äàâí³õ îòö³â
äåíö³¿. Ïðîñòà ¿æà, ïîñòè, ñòàòåâà ïîâÖåðêâè — â³ä ïåðøîãî ïèëüíîãî ³ñòîðèêà
Öåðêâè ªâñåâ³ÿ äî Ä³îíèñ³ÿ Àðåîïàã³òà Íîâîçäåðæëèâ³ñòü, ñêðîìíèé îäÿã ãàðòóþòü ò³ëî ³ º íåîáõ³äíîþ æåðòâîþ Áîãó. À ò³,
ãî, ²âàíà Äàìàñêèíà, Òåîäîðà Ñòóäèòà, ùî
ùî òâîðÿòü «ñòàòó¿, îáðàçè ³ âñ³ëÿê³ çîáðàæåíáåçïîñåðåäíüî âèðîáëÿëè áîãîñëîâñüêèé êàíîí
öåðêîâíîãî ìèñòåöòâà ³ âçàãàë³ õðèñòèÿíñüêîíÿ», âîíè, çà Òåðòóë³ÿíîì, º ïðèñëóæíèêàìè
äèÿâîëà, ³ âçàãàë³ â³í ââàæàâ, ùî áóäü-ÿêå
ãî õðàìîâëàøòóâàííÿ. Ñïðàâä³, Ïðîìèñåë Áîìèñòåöòâî º îñíîâîþ ³äîëîïîêëîíñòâà.
æèé çàëèøèâ âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ïðî çîâí³øí³ñòü Ñïàñèòåëÿ íà íàñòóïí³ ñòîë³òòÿ, êîëè
Íàâ³òü êîëè ïåðåñë³äóâàííÿ Öåðêâè ïðèïèíèëîñÿ, à ³äå¿ õðèñòèÿíñòâà ïðèéíÿëè, óñë³ä çà
õðèñòèÿíè íàñò³ëüêè çì³öí³þòü, ùî ïåðåéäóòü
Êîíñòàíòèíîì Âåëèêèì, åë³òàðí³ êîëà ãðåêîâ³ä ìîëî÷íî¿ äóõîâíî¿ ïîæèâè äî òâåðäî¿ (ÿêùî êîðèñòóâàòèñÿ îáðàçíèì çâîðîòîì àïîñòîðèìñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, öåé ð³çêî íåãàòèâíèé
ïîãëÿä íà ìèñòåöòâî ðàíí³õ àïîëîãåò³â õðèñëà Ïàâëà), òîáòî ñòàíóòü äîðîñëèìè ³ çìóæòèÿíñòâà íå áóâ ðàäèêàëüíî çì³íåíèé. Âèù³
í³ëèìè ëþäüìè â³ðè. Òîìó Öåðêâà â³êàìè âèðîáëÿëà íàéá³ëüø
ïðèéíÿòíèé
âàð³àíò
êîëà Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿, çàö³êàâèâøèñü
õðèñòèÿíñòâîì, çàõîò³ëè ïîáà÷èòè îáðàç Õðèñðîçâ’ÿçàííÿ öüîãî ïèòàííÿ, îñê³ëüêè âîíî ñòîòà ³ ïî÷àëè çâåðòàòèñÿ äî ôàõ³âö³â çà ïîðàäàñóâàëîñÿ êîð³ííî¿ ïðîáëåìè Áîãîñëîâ’ÿ — äîãìàòà ïðî Áîãîâò³ëåííÿ.
ìè. Ñåñòðà ³ìïåðàòîðà Êîíñòàíòèíà Âåëèêîãî,
Êîíñòàíö³ÿ, çâåðíóëàñÿ äî ñàìîãî ªâñåâ³ÿ,
Îñòàòî÷íå óòâåðäæåííÿ â Öåðêâ³ îáðàçó ²ñóçíàìåíèòîãî öåðêîâíîãî ³ñòîðèêà íà ðóáåæ³
ñà Õðèñòà ïðèïàäàº íà äðóãó ïîëîâèíó IX ñòîë³òòÿ. Òàêèé ï³çí³é ÷àñ ïîçèòèâíîãî ðîçâ’ÿçàíIII ³ IV ñòîë³òü, ³ç ïðîõàííÿì ïðî ³êîíó Ãîñïîäà. ªâñåâ³é ó ëèñò³-â³äïîâ³ä³ âñ³ëÿêî â³äìîâíÿ ïèòàííÿ ³êîíîãðàô³¿ Ñïàñèòåëÿ çóìîâëåíèé
ëÿº Êîíñòàíö³þ â³ä áóäü-ÿêîãî çàõîïëåííÿ
áàãàòüìà ïðè÷èíàìè. ×èñëåíí³ ºðåñ³ ïåðøîãî
òèñÿ÷îë³òòÿ õðèñòèÿíñüêî¿ åðè òàê ÷è ³íàêøå
³êîíîþ ÿê ìèñòåöòâîì íåïîòð³áíèì ³ íåáåçïå÷íèì.
ñòîñóâàëèñÿ òðàêòóâàííÿ îñîáè ²ñóñà Õðèñòà.
Íàñòàº òðèâàëèé ïåð³îä â ³ñòîð³¿ õðèñòèÀð³ÿíè, íåñòîð³ÿíè, ïàâëèê³ÿíè, àíòèòðèí³òàð³¿,
ìîíîô³çèòè, ìîíîôåëèòè, ³êîíîáîðö³, áîãîìèëè,
ÿíñüêîãî ìèñòåöòâà íåñïðèéíÿòòÿ àíòè÷íèõ

òðàäèö³é ô³ãóðíîãî ìèñòåöòâà. Íàâ³òü øåäåâð
â³çàíò³éñüêî¿ öåðêîâíî¿ àðõ³òåêòóðè, ñîáîð
ñâÿòî¿ Ñîô³¿ â Êîíñòàíòèíîïîë³, ñïîðóäæåíèé
çà äèâîâèæíî êîðîòêèé òåðì³í ó ï’ÿòü ðîê³â
(532—537 ðîêè) ïðè ³ìïåðàòîð³ Þñòèí³ÿí³,
ïðèêðàøàºòüñÿ ìîçà¿êàìè ñèìâîë³÷íîãî é àëåãîðè÷íîãî õàðàêòåðó. Íàä õðèñòèÿíñüêèì ìèñòåöòâîì âñå ùå òÿæ³º çàáîðîíà äðóãî¿ çàïîâ³ä³ Áîæî¿ ç Ìîéñåºâîãî äåêàëîãà: íå ðîáèòè
ñîá³ êóìèðà ³ æîäíîãî çîáðàæåííÿ ç òîãî, ùî
íà íåá³, íà çåìë³, ó âîä³ ³ ï³ä çåìëåþ, íå ïîêëîíÿòèñÿ ³ íå ñëóæèòè ¿ì. Ç ³íøîãî áîêó, íà
õðèñòèÿíñüêó ãðîìàäñüêó äóìêó âïëèâàþòü
ïîñòóëàòè þäà¿çìó ç éîãî çàïåðå÷åííÿì çîáðàæåíü ó ì³ñöÿõ ìîë³íü, à ç VII ñòîë³òòÿ —
³ñëàì, â ÿêîìó òàêîæ óòâåðäæóºòüñÿ ñóâîðà
çàáîðîíà íà çîáðàæåííÿ.
Îòîæ, ó ö³ ñòîë³òòÿ ³êîíà ³ñíóº ÿê íåáàæàíå ìèñòåöòâî, ÿê ìèñòåöòâî, ÿêå ò³ëüêè
òåðïëÿòü, àëå íå çàîõî÷óþòü éîãî ðîçâèòîê, à
ò³ëüêè é î÷³êóþòü, êîëè âîíî ïîìðå ïðèðîäíîþ ñìåðòþ. Ò³ëüêè íà ïåðèôåð³¿ õðèñòèÿíñüêîãî ñâ³òó, ó â³ääàëåíèõ ìîíàñòèðÿõ, ÿê-îò
ìîíàñòèð³ ñâÿòî¿ Êàòåðèíè íà Ñèíà¿, ³êîíó
ïëåêàþòü, ³ ç ïîêîë³ííÿ â ïîêîë³ííÿ ïåðåäàþòü îáðàç ²ñóñà Õðèñòà, Áîãîðîäèö³, ²âàíà
Õðåñòèòåëÿ, ñâÿòèõ ìó÷åíèê³â, àïîñòîë³â. Ð³øó÷èì ïîøòîâõîì äî çì³íè íåãàòèâíîãî
ñòàâëåííÿ äî çîáðàæåííÿ Ñïàñèòåëÿ ÿê Ëþäèíè áóâ îñóä ìîíîô³çèòñüêî¿ ³ ìîíîôåëèòñüêî¿ ºðåñåé íà Ï’ÿòîìó (553 ð³ê) ³ Øîñòîìó (681 ð³ê) Âñåëåíñüêèõ ñîáîðàõ. Ò³ëüêè
òåïåð, ç âåëèêèì çàï³çíåííÿì, ºïèñêîïè âñ³õ
òîä³øí³õ ïîì³ñíèõ Öåðêîâ çðîçóì³ëè, ùî ò³
ñàì³ ºðåòèêè, ÿê³ íàéàêòèâí³øå çàïåðå÷óþòü
ëþäñüêó ïðèðîäó ³ ëþäñüêó âîëþ Ãîñïîäà ²ñóñà Õðèñòà, ³ º êàòåãîðè÷íèìè ïðîòèâíèêàìè
çîáðàæåíü ²ñóñà Õðèñòà, Áîãîðîäèö³ ³ ñâÿòèõ
ÿêî ëþäåé. Öåðêâà, íàðåøò³, ðîçêðèëà òîé
ôàêò, ùî â íàäì³ðí³é ñèìâîë³çàö³¿ é àëåãîðèö³ õðèñòèÿíñüêîãî ìèñòåöòâà ïîñò³éíî
ãí³çäèëèñÿ çàðîäêè ð³çíèõ ºðåñåé, ñïðÿìîâàíèõ ïðîòè îñíîâîïîëîæíîãî äîãìàòó õðèñòè-

Свята родина. Католицький варіант
ÿíñòâà — äîãìàòó Áîãîâò³ëåííÿ. Òàì, äå ñ³ºòüñÿ ñóìí³â, ùî ²ñóñ Õðèñòîñ áóâ îäíî÷àñíî
Áîãîì ³ Ëþäèíîþ, ðîñòóòü ³ äîçð³âàþòü âèïàäè ïðîòè ³ñòîðè÷íî ïðàâäèâîãî, ëþäñüêîãî
³ äóõîâíîãî éîãî çîáðàæåííÿ íà ³êîíàõ, ñò³íîïèñàõ, ìîçà¿êàõ. ßêùî Ï’ÿòèé ³ Øîñòèé
Âñåëåíñüêèé ñîáîðè çàñóäèëè áîãîñëîâñüê³ (à
â ñâî¿é ñóò³ — àíòèáîãîñëîâñüê³) ï³äñòàâè
îäíî¿ ïðèðîäè é îäíî¿ âîë³ ²ñóñà Õðèñòà, òî
îñòàòî÷íèé âèñíîâîê ïðî áàæàí³ñòü ³ íåîáõ³äí³ñòü ó öåðêâàõ ëþäñüêîãî îáðàçó Ñïàñèòåëÿ íàòîì³ñòü ñèìâîë³â ³ àëåãîð³é çðîáèâ
Òðóëüñüêèé ñîáîð ó Êîíñòàíòèíîïîë³ 692 ðîêó, íàçâàíèé òàê, áî éîãî çàñ³äàííÿ ïðîõîäèëè â Òðóëàõ — ³ìïåðàòîðñüêîìó ïàëàö³.
Öå áóâ ï³äñóìêîâèé ñîáîð, ÿêèé âèðîáèâ
êîíêðåòí³ ðåêîìåíäàö³¿ íà îñíîâ³ Ï’ÿòîãî é
Øîñòîãî ñîáîð³â. Òîìó Òðóëüñüêèé ñîáîð 692
ðîêó ùå íàçèâàþòü â ³ñòîð³÷íî-öåðêîâí³é ë³òåðàòóð³ Ï’ÿòî-Øîñòèì ñîáîðîì.
Òðóëüñüêèé ñîáîð ïðèéíÿâ äóæå ö³ííèé
çâ³ä ïðàâèë âíóòð³øíüîãî æèòòÿ Öåðêâè, óí³ô³êàö³¿ îáðÿä³â, çâ³ëüíèâ Öåðêâó â³ä ëóøïèí-

íÿ ð³çíèõ ºðåñåé. Òðè ïðàâèëà ñîáîðó áåçïîñåðåäíüî ñòîñóþòüñÿ ³êîí. Ïðàâèëî 73 âåëèòü
øàíóâàòè çîáðàæåííÿ õðåñòà, «÷åðåç ÿêèé ìè
ñïàñåíí³ â³ä äàâíüîãî ãð³õîïàä³ííÿ», óòðèìóâàòèñÿ â³ä íåâ³äïîâ³äíîãî âèêîðèñòàííÿ õðåñòà,
íàïðèêëàä, â³ä ðèñóâàííÿ éîãî íà çåìë³, ùîá
ïî íüîìó íå òîïòàëèñÿ íîãàìè. Ïðàâèëî 100
çàáîðîíÿëî â õðàìàõ òâîðè ìèñòåöòâà, ÿê³ á
«÷àðóâàëè ç³ð, ðîçáåùóâàëè ðîçóì ³ âèêëèêàëè
íå÷èñò³ çàäîâîëåííÿ». Àëå íàéâàæëèâ³øèì áóëî 82 ïðàâèëî, ÿêå ñêàñîâóâàëî ñèìâîë³êî-àëåãîðè÷íå çîáðàæåííÿ ²ñóñà Õðèñòà é óòâåðäæóâàëî Éîãî çîáðàæåííÿ â ëþäñüêîìó âèãëÿä³:
«Íàêàçóºìî â³äíèí³ íà ³êîíàõ, çàì³ñòü äàâíüîãî áàðàíöÿ, ðåïðåçåíòóâàòè â ëþäñüêîìó âèãëÿä³ Àãíöÿ, ÿêèé óçÿâ ãð³õè ñâ³òó, — Õðèñòà
Áîãà íàøîãî, ùîá ÷åðåç ïðèíèæåííÿ ïîáà÷èòè âèñîê³ñòü Áîãà Ñëîâà ³ ä³éòè äî ñïîãàä³â
Éîãî æèòòÿ â ò³ë³, Éîãî ñòðàæäàííÿ ³ ðÿò³âíî¿ ñìåðò³».
Öå áóâ ïåðåëîìíèé ìîìåíò â ³êîíîãðàô³¿
²ñóñà Õðèñòà çà âñ³ ñ³ì ñòîë³òü ïîøèðåííÿ
õðèñòèÿíñòâà ³ õðèñòèÿíñüêîãî ìèñòåöòâà. Ïî÷èíàºòüñÿ áóðõëèâèé ðîçâèòîê ³êîíîìàëÿðñòâà
íà Ñõîä³ é Çàõîä³. Ðåòåëüíî çáèðàþòüñÿ äàâí³
ñâ³ä÷åííÿ ïðî çîâí³øí³ñòü ²ñóñà Õðèñòà, ä³âè
Ìàð³¿ ³ âñ³õ äîòåïåð³øí³õ ñâÿòèõ. Àëå òàéí³ ³
ÿâí³ âîðîãè õðèñòèÿíñòâà íå äð³ìàëè. Íå çàõîò³ëè ëåãêî çäàâàòè ñâî¿ ïîçèö³¿ ïðèõèëüíèêè ñèìâîë³â ³ àëåãîð³é ó õðèñòèÿíñüêîìó ìèñòåöòâ³. Ïîñèëàþ÷èñü íà îáðÿäè þäå¿â òà ìàãîìåòàí, ö³ êîëà ñïîíóêàëè ñâ³òñüêó âëàäó é
îñîáèñòî â³çàíò³éñüêîãî ³ìïåðàòîðà Ëåâà III
²ñàâðà âèêîðåíèòè ³êîíè. Íà æàëü, øàíóâàëüíèêè ³êîí äàëè ïðèâ³ä äëÿ ïî÷àòêó ³êîíîáîðñòâà: âîíè ãðóáî çëîâæèâàëè ³êîíàìè, ï³äñèïàþ÷è ôàðáè ç íèõ ó ñâÿòå ïðè÷àñòÿ, ñâÿùåíèêè çä³éñíþâàëè áîãîñëóæ³ííÿ íå íà ïðåñòîëàõ,
à íà ³êîíàõ, ìèðÿíè ïðè õðåùåíí³ ä³òåé îáèðàëè çà «êóì³â» ³êîíè, äåÿê³ ÷âàíüêóâàò³ àðèñòîêðàòè Îëåêñàíäð³¿ òà Êîíñòàíòèíîïîëÿ ïî÷àëè ðîçìàëüîâóâàòè ³êîíàìè ñâ³é áóäåííèé
îäÿã.
Ö³ íàäóæèâàííÿ, çëîâæèâàííÿ ³ íàäì³ðíîñò³ ó øàíóâàíí³ ³êîí ê³íöÿ VII é
ïî÷àòêó VIII ñòîë³òü äàëè ïðèâ³ä íîâèì
ºðåòèêàì — ³êîíîáîðöÿì — ðîçïî÷àòè
«õðåñòîâèé ïîõ³ä» ïðîòè ³êîí. Ïîíàä ñòîë³òòÿ ó Â³çàíò³¿ òî÷èëàñÿ ñïðàâæíÿ ãðîìàäÿíñüêà â³éíà ïðîòè ³êîí, ç 726 äî 843
ðîêó, ïðè 11 ³ìïåðàòîðàõ é ³ìïåðàòðèöÿõ. Âîíà çàâäàëà âåëèêîãî ãîðÿ Öåðêâ³,
÷èñëåíí³ æåðòâè ìó÷åíèê³â, àëå ìàëà,
ïðîòå, îäèí âåëèêèé ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò: Öåðêâà çâ³ëüíèëàñÿ â³ä ºðåñ³ ³êîíîáîðñòâà ³ î÷èñòèëà ìèñòåöòâî Öåðêâè â³ä
³äîëîïîêëîíñüêîãî íàêèïó. Ï³ñëÿ ³êîíîáîðñòâà áóâ óñòàíîâëåíèé òâåðäèé êàíîí
³êîí, áóâ çàïðîâàäæåíèé ³êîíîñòàñ ç òî÷íîþ ðåãëàìåíòàö³ºþ ÿðóñ³â ó íüîìó ³ òàêîþ æ òî÷íîþ ðåãëàìåíòàö³ºþ êàíîí³÷íèõ ³êîí ó êîæíîìó ÿðóñ³.
Áîãîñëîâñüêîþ áàçîþ âñòàíîâëåííÿ êàíîíó ³êîí ñòàëè: 82 ïðàâèëî Òðóëüñüêîãî
ñîáîðó 692 ðîêó, ð³øåííÿ Ñüîìîãî Âñåëåíñüêîãî ñîáîðó ùîäî ³êîí, ïîëóì’ÿí³
ïðîïîâ³ä³ ²âàíà Äàìàñêèíà ³ Òåîäîðà Ñòóäèòà íà çàõèñò ³êîí, à òàêîæ çíàìåíèòèé
«Àðåîïàã³òèê» Ä³îíèñ³ÿ Àðåîïàã³òà Íîâîãî (òàê çâàíîãî Ïñåâäî-Ä³îíèñ³ÿ) ïðî
ñèìâîë³êó êîëüîð³â ó öåðêîâíîìó ìèñòåöòâ³. Ìàþ÷è òàêó ñîë³äíó òåîðåòè÷íó áîãîñëîâñüêó îñíîâó, òâîðö³ íîâî¿ ï³ñëÿ³êîíîáîðñüêî¿ ³êîíè îïðàöþâàëè íîâó ³êîíîãðàô³þ é åñòåòèêó öåðêîâíîãî ìàëÿðñòâà, ïîñòàâèâøè â öåíòð³ îáðàç âò³ëåíîãî
Áîãà — ²ñóñà Õðèñòà.
Ç íîâîþ ñèëîþ ïîñòàëà ïðîáëåìà Éîãî çîâí³øíîñò³, êîìïîçèö³éíèõ, êîëîðèñòè÷íèõ òà ³íøèõ õóäîæí³õ çàñîá³â òðàêòóâàííÿ. Çíàâö³ á³áë³éíèõ òåêñò³â óâàæíî ïåðå÷èòóâàëè ñòàðîçàïîâ³òí³ êíèãè, âèøóêóþ÷è â
íèõ ùîíàéìåíøå îïèñè ÷è é íàâ³òü íàòÿêè íà
çîâí³øí³ñòü ìàéáóòíüîãî Õðèñòà-Ìåñ³¿, ÿê â³í
áà÷èâñÿ ó âèä³ííÿõ á³áë³éíèõ ïðîðîê³â. ²êîíîëîãè é ³êîíîãðàôè ï³ñëÿ³êîíîáîðñüêî¿ äîáè
îñîáëèâó óâàãó çâåðíóëè íà ïðîòèð³÷÷ÿ ó òðàêòóâàíí³ ìàéáóòíüîãî Ìåñ³¿ ì³æ 44-ì Ïñàëìîì
ñèí³â Êîðåºâèõ ³ 53-ì ðîçä³ëîì Êíèãè ïðîðîêà ²ñà¿. Ó Ïñàëì³ îïèñóºòüñÿ âåëè÷íèé ³ ïðåêðàñíèé Ñèí Áîæèé ³ Ñèí Ëþäñüêèé, ùî âèïðîì³íþº êðàñó ïîñòàâè, îáëè÷÷ÿ, äîáðî ñåðöÿ;
íîñ³é Áîæî¿ áëàãîäàò³, óëþáëåíåöü ëþäåé: «Òè
êðàùèé â³ä ëþäñüêèõ ñèí³â, â Òâî¿õ óñòàõ ðîçëèòà êðàñà òà äîáðî, òîìó áëàãîñëîâèâ Áîã íàâ³êè Òåáå» (Êíèãà Ïñàëì³â, 44:3).
z

Äìèòðî ÑÒÅÏÎÂÈÊ,
äîêòîð ô³ëîñîôñüêèõ íàóê,
äîêòîð ìèñòåöòâîçíàâñòâà,
ïðîôåñîð Êè¿âñüêî¿
Äóõîâíî¿ Àêàäåì³¿
Äàë³ áóäå
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àíóâàëüíèêè Ìåëüïîìåíè
ªâðîïè òà Àìåðèêè íàé÷àñò³øå ³ íå çäîãàäóþòüñÿ, ùî
íîâ³òí³ì îôîðìëåííÿì ñöåí³÷íîãî
ä³éñòâà — ëàêîí³÷íèì, êîíñòðóêòèâíèì, ðóõëèâèì, — âîíè çîáîâ’ÿçàí³
õóäîæíèö³ ç äàëåêî¿ Óêðà¿íè.
Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäð³âíà Ãðèãîðîâè÷ íàðîäèëàñÿ 1882 ðîêó ó Á³ëîñòîêó. Áàòüêî — á³ëîðóñ, ìàòè —
ãðåêèíÿ. Íåâäîâç³ áàòüêè ïåðå¿õàëè
äî Êèºâà, é Àñÿ — òàê íàçèâàëè ¿¿
äðóç³ — ñòàëà êèÿíêîþ.
Çàê³í÷èëà ã³ìíàç³þ òà Êè¿âñüêå
õóäîæíº ó÷èëèùå. Ðàçîì ³ç íåþ â
ó÷èëèù³ íàâ÷àëèñÿ ìàéáóòí³ àâàíãàðäèñòè Î. Áîãîìàçîâ òà Î. Àðõèïåíêî. Ñåðåä âèêëàäà÷³â áóâ Ìèêîëà Ïèìîíåíêî. Ùîïðàâäà, â³í íå ñïðèéìå,
íå âèçíàº øëÿõó, ÿêèì ï³äóòü àâàíãàðäèñòè. Ïîåç³þ Ïèìîíåíêî øóêàâ
ïîçà ³íäóñòð³àë³çîâàíèì ì³ñòîì, áóäó÷è ïåðåêîíàíèì, ùî ñ³ëüñüêà ïàòð³àðõàëüí³ñòü ³ ÷èñòà, íåçàéìàíà ïðèðîäà êðàù³ çà ìàøèííó öèâ³ë³çàö³þ.
Ðå÷íèêè ÕÕ ñòîë³òòÿ, éîãî ó÷í³,
ïîâ’ÿçàëè ñâîþ òâîð÷³ñòü ³ç ì³ñòîì,
çì³íèâøè “õàòó, ñâèòó ³ âåñíÿíêó íà
êàì’ÿíèö³, òåêó é âàãðàíêó”.
Îäðóæèâøèñü, Îëåêñàíäðà Ãðèãîðîâè÷ óçÿëà ïð³çâèùå ÷îëîâ³êà, ñòàëà
Îëåêñàíäðîþ Åêñòåð. Ï³ä öèì ³ì’ÿì
âîíà é óâ³éøëà â ³ñòîð³þ ñâ³òîâî¿ ñöåíîãðàô³¿.
Îäíà ç íàéâ³äîì³øèõ ¿¿ êàðòèí
— “Ôóíäóêëå¿âñüêà âóëèöÿ”, (íèí³
âóëèöÿ Áîãäàíà Õìåëüíèöüêîãî). Òóò
âîíà îñåëèëàñÿ ç ÷îëîâ³êîì. Ó ìàíñàðä³ ì³ñòèëàñÿ ñòóä³ÿ õóäîæíèö³, â
ÿê³é íàâ÷àëèñÿ ìàéáóòí³ êîðèôå¿ ñâ³òîâîãî äåêîðàö³éíîãî ìèñòåöòâà —
Âàäèì Ìåëëåð, Àíàòîëü Ïåòðèöüêèé,
Ïàâëî ×åë³ùåâ.
Êîëè çàëèøàëàñÿ ó ñòóä³¿ ñàìà,
ï³äõîäèëà äî â³êíà, ìîâ÷êè ìèëóâàëàñÿ ñâîºþ Ôóíäóêëå¿âñüêîþ, ùî, íà÷å
ð³÷êà â ìîðå, âëèâàëàñÿ â ãîì³íêèé
Õðåùàòèê.
Çãàäóâàëà, ÿê ó ã³ìíàç³¿ íà âèïóñêíîìó ³ñïèò³ ç ô³çèêè âèòÿãëà á³ëåò,
äå áóëè çàïèòàííÿ ïðî ñèëó, ïðî äèíàì³êó. Âñì³õàëàñÿ — àäæå âñå æèòòÿ âîíà øóêàëà çàñîá³â, ùîá ÿêíàéêðàùå â³äòâîðèòè äèíàì³êó ñèëüíîãî
ðóõó. À íà åêçàìåí³ ç ë³òåðàòóðè ðîçïîâ³äàëà çì³ñò “Ïîâ÷àíü Âîëîäèìèðà
Ìîíîìàõà” òà “Ìàíäð³â ³ãóìåíà Äàí³¿ëà”. Ïîäóìêè áà÷èëà ë³ñîâ³ õàù³,
ùî ç ïåðâîâ³êó çåëåí³ëè íàä Õðåùàòèì ÿðîì, ìèñëèâö³â ó ë³ñ³. Ìîæëèâî, òóò ïîëþâàâ ³ êíÿçü Ìîíîìàõ, àäæå áóâ óñëàâëåíèì ëîâ÷èì...
Âîëàííÿ ³ãóìåíà Äàí³¿ëà, éîãî
íîñòàëüã³þ çà äàëåêîþ áàòüê³âùèíîþ
õóäîæíèöÿ çãàäàº ÷åðåç áàãàòî ðîê³â,
óæå íàïðèê³íö³ æèòòÿ.

êóòî÷êà. Ùîñü äóæå áëèçüêå äî ³íòåð’ºð³â Ëåâ÷åíêà. Ñâîãî, îðèã³íàëüíîãî ïî÷åðêó ìîëîäà õóäîæíèöÿ ùå
íå âèðîáèëà.
Íà ³íøîìó ðàííüîìó ¿¿ ïîëîòí³
— “Ñêëÿíêà ÷àþ” — òåæ ìîæíà ïîì³òèòè âïëèâ óæå ³íøîãî ìèòöÿ. Öåé
íàòþðìîðò íàïèñàíî ãóñòèìè ìàçêàìè, ç ñîêîâèò³ñòþ, ÿêà íà òîé ÷àñ ïîëîíèëà ìîëîäó õóäîæíèöþ â êàðòèíàõ òåìïåðàìåíòíîãî Âàí Ãîãà.
Ïåðø³ ðîáîòè ìàëè óñï³õ ó ãëÿäà÷³â, àëå ñàìó Îëåêñàíäðó Åêñòåð íå
çàäîâîëüíÿëè. ² âîíà âèð³øóº ïîäîðîæóâàòè â ïîøóêàõ íîâèõ âðàæåíü.
¯äå äî Øâåéöàð³¿: âàáèëè ã³ðñüê³ ãðîìàääÿ, ðîìàíòèêà îñï³âàíîãî ïîåòàìè Æåíåâñüêîãî îçåðà. Àëå ò³ ïðåêðàñí³ êðàºâèäè íå ç³ãð³ëè ¿¿ ñåðöÿ. Ó
øâåéöàðñüêèõ ïåéçàæàõ Åêñòåð ãîä³
øóêàòè ñèëüíèõ ïî÷óòò³â. Íàìàëüîâàí³ âîíè â õîëîäí³é çåëåí³é òîíàëüíîñò³.
Õóäîæíèöÿ íåâäîâîëåíà ñîáîþ ³
âèð³øóº ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ ó Ïàðèçüê³é Àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ.

НОВІ ЗНАЙОМСТВА,
НОВІ ОБРІЇ
Ñïîä³âàííÿ çíàéòè â ïàðèçüê³é
Àêàäåì³¿ ùîñü íîâå íå âèïðàâäàëèñÿ.
² òóò, ÿê ³ â Êè¿âñüêîìó ó÷èëèù³, òà
ñàìà îãîëåíà íàòóðà, òå ñàìå êîï³þâàííÿ...
Îäíîãî ðàçó Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäð³âíà âèéøëà íà ïðîãóëÿíêó. Éøëà
íåêâàïîì, çàìèñëèâøèñü. ² àæ çäðèãíóëàñÿ, ïî÷óâøè íåñïîä³âàíî:
— Àñþ! Çâ³äê³ëÿ òè òóò?
Âîíà îçèðíóëàñÿ ³ ïîáà÷èëà òîâàðèøà ïî õóäîæíüîìó ó÷èëèùó Ñåðã³ÿ ßñòðåáöîâà.

óò³ê ç Àêàäåì³¿. Ñòðèâàé. Ìåí³ ð³øó÷å íå ïîäîáàºòüñÿ òâ³é íàñòð³é. Õîä³ìî, ÿ ïîçíàéîìëþ òåáå ç îäíèì ³ç
íàéö³êàâ³øèõ ëþäåé ó Ïàðèæ³, ç
Àïîëë³íåðîì.
Òàê Îëåêñàíäðà Åêñòåð ïîòðàïèëà â êîëî íàéâèäàòí³øèõ íîâàòîð³â
ºâðîïåéñüêîãî ìèñòåöòâà.
Çà ê³ëüêà äí³â Àïîëë³íåð ïîçíàéîìèâ ¿¿ ç Ïàáëî Ï³êàññî. Ï³çí³øå,
êîëè âîíè ïîòîâàðèøóâàëè, Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäð³âíà, ñì³þ÷èñü, ç³çíàëàñÿ ìåòðîâ³:
— Êîëè âïåðøå ïðèéøëà äî âàñ,
ðîçãóáèëàñÿ, ìîâ äóðíå ä³â÷èñüêî.
Óï’ÿëàñü ó âàøå îáëè÷÷ÿ, à ùå á³ëüøå äèâèëàñÿ íà âàø³ ðóêè... Íàìàãàëàñÿ çàïàì’ÿòàòè êîæíå âàøå ñëîâî,
à íàòîì³ñòü ïðèãàäóâàëà âñ³ âàø³ êàðòèíè. ² í³÷îãî íå ìîãëà ç ñîáîþ âä³ÿòè.
— ß çðîçóì³â òâ³é ñòàí, — âñì³õàâñÿ Ïàáëî Ï³êàññî, — ³ íå çíàâ,
ÿê äîïîìîãòè òîá³ ñòàòè ç ãîëîâè íà
íîãè.
Ó ìàéñòåðí³ Ï³êàññî, ìèñëèòåëÿ
³ òâîðöÿ, çáèðàëèñÿ õóäîæíèêè, ïîåòè, òóò âåëèñÿ ö³êàâ³ áåñ³äè.
Ï³êàññî ïîçíàéîìèâ Åêñòåð ùå
ç îäíèì õóäîæíèêîì-íîâàòîðîì
Æîðæåì Áðàêîì. Áðàê — àâòîð äåêîðàòèâíèõ, ñòðèìàíèõ çà êîëüîðîì,
êóá³ñòè÷íèõ êîìïîçèö³é. Éîãî íàòþðìîðòè òà ñïðîùåí³ ïåéçàæ³,
ðîçâàæëèâ³ é ñïîê³éí³ — ïîâíà
ïðîòèëåæí³ñòü òâîð³ííÿì òåìïåðàìåíòíîãî Ï³êàññî. Ó êîë³ íîâèõ
äðóç³â Îëåêñàíäðà Îëåêñàíäð³âíà
íàðåøò³ çíàéøëà òå, ÷îãî ìàðíî
øóêàëà â ñò³íàõ Àêàäåì³¿ — íîâó
ô³ëîñîô³þ ìèñòåöòâà.
— Êîëè ÿ óïåðøå ïîáà÷èâ íåãðèòÿíñüêó ñêóëüïòóðó, — ðîçïîâ³äàâ
Ï³êàññî, — ìåíå îõîïèâ ïåðâ³ñíèé
æàõ. Òà íåçàáàðîì â³ä÷óâ, ùî â öèõ
ãåîìåòðèçîâàíèõ, ïðèçåìêóâàòèõ ïîñòàòÿõ àôðèêàíñüêèõ áîæê³â óò³ëåíî
îï³ð ö³ëîãî íàðîäó íàéñòðàøí³øèì
ïðèðîäíèì ñòèõ³ÿì.
— ß âèð³ñ ó êè¿âñüêîìó óí³âåð-

ПЕРША ПОДОРОЖ
Âèõîâàíö³ õóäîæíüîãî ó÷èëèùà
â³äâ³äóâàëè óñ³ âèñòàâêè. Îäíîãî ðàçó
Àñÿ çâåðíóëà óâàãó íà õóäîðëÿâîãî
íåìîëîäîãî ÷îëîâ³êà òà éîãî âðîäëèâó ñóïóòíèöþ. Âîíè ñòîÿëè á³ëÿ íåâåëè÷êî¿ êàðòèíè.
— Òî Ïåòðî Ëåâ÷åíêî ç äðóæèíîþ, — ïî÷óëà ÷èéñü øåï³ò. Êîëè
ïîäðóææÿ âèéøëî ³ç çàëè, Àñÿ ï³ä³éøëà äî ïîëîòíà, ÿêå âîíè ùîéíî
ðîçäèâëÿëèñÿ. Öå áóâ éîãî, Ëåâ÷åíêà,
ìàëþíîê!
Íà ðàíí³é êàðòèí³ Î. Åêñòåð áà÷èìî ñîðîì’ÿçëèâ³ êâ³òè, ì’ÿêå çàâ³êîííå ñâ³òëî, òèõó ïîåç³þ çàìð³ÿíîãî

Д. Бурлюк (1882–1967). Князь Святослав із власним черепом у руці.
1915. Олія, залізо, скло на полотні
— Ùî æ ÿ ïèòàþ! — âñì³õíóâñÿ â³í. — Àäæå Ïàðèæ — öå Ìåêêà äëÿ õóäîæíèê³â ªâðîïè, òîìó é
òè òóò.
— Âñòóïèëà äî àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ, — â³äïîâ³ëà Åêñòåð, — àëå
âæå âñòèãëà ðîç÷àðóâàòèñÿ. Àêàäåì³÷í³ ïðîãðàìè ñêð³çü îäíàêîâ³.
— Ìàáóòü, ìàºø ðàö³þ. Ïàì’ÿòàºø Àðõèïåíêà, ñêóëüïòîðà? Â³í
íàâ÷àâñÿ ðàçîì ç íàìè ó Êèºâ³. Òåæ

“СЛОВО Просвіти” z ч. 15 (93), 13 липня 2001 р.

ñèòåòñüêîìó ñàäó, — âòðóòèâñÿ ó
ðîçìîâó Àðõèïåíêî. — Òàì ñòîÿëà
ñòàðîäàâíÿ ïîëîâåöüêà ñêóëüïòóðà,
ëåäü îáòåñàíà êàì’ÿíà áðèëà. Âäåíü ÿ
âèäèðàâñÿ íà ïëå÷³ ³äîëîâ³, à ââå÷åð³
îáìèíàâ éîãî äåñÿòîþ äîðîãîþ. Àðõà¿êà ñïîâíåíà êîëîñàëüíî¿ åíåðã³¿.
Çàö³êàâèëè Åêñòåð ³ ì³ðêóâàííÿ
ïðî íîâèé íàïðÿìîê ó ìèñòåöòâ³ —
ôóòóðèçì. Ó Ï³êàññî âîíà çóñòð³ëà
îäíîãî ³òàë³éñüêîãî õóäîæíèêà, ÿêèé

ïîðàäèâ Îëåêñàíäð³ Îëåêñàíäð³âí³
ïî¿õàòè äî ²òàë³¿.
— Õîò³â áè,
ùîá âè ïîçíàéîìèëèñÿ ç íàøèìè
ðîáîòàìè, ïîáóâàëè ó ìàéñòåðí³ Áî÷÷îí³. Äóæå
òàëàíîâèòèé ôóòóðèñò! Âàðòî éîãî ïîñëóõàòè, ïîäèâèòèñÿ
éîãî
òâîðè.
² îò âîíà ó
ìàéñòåðí³
Áî÷÷îí³.
— Ôóòóðèçì
îçíà÷àº “ìàéáóòíº”. Âàñ äèâóº
íàøà øâèäê³ñíà
ìàíåðà? Äèâóº,
ùî ìàëþºìî ëèøå ì³ñòî? —
òå ì ï åðà ì åíò íî ,
ïðèñòðàñíî ãîâîðèâ Áî÷÷îí³. —
Æèâîïèñö³ ìàéæå
äâà ñòîë³òòÿ ìèëóâàëèñÿ ñ³ëüñüêèìè
êðàºâèäàìè. Àëå
ìè æèâåìî ó ì³ñò³! ² íàø³ íàùàäêè æèòèìóòü ó
âåëèêèõ ì³ñòàõ,
äå ñêîíöåíòðîâàíî ñèëó æèòòºâî¿
åíåðã³¿. Ìè âäÿ÷í³
íàøèì ïîïåðåäО. Екстер (1882–1949). Київська вулиця
íèêàì — ³ìïðåФундуклеївська. 1912. Олія на полотні
ñ³îí³ñòàì çà â³äêðèòòÿ ïðèíàäè
äóìàþ ïðî Äàâèäà. Ïðåêðàñíèé äðóã.
áðîóí³âñüêîãî ðóõó íàòîâïó. Òà ì³ñòî
Ì³é ñïðàâæí³é ó÷èòåëü. Áóðëþê çðî— öå ùå é ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü. Ãëÿíüáèâ ç ìåíå ïîåòà”.
òå ó â³êíî: îñü ì÷èòü àâòî, çà íèì —
Åíåðã³éíèé, íåïîñèäþ÷èé, âåñåâåëîñèïåäèñò. Âîíè ðóõàþòüñÿ ïî
ëóí, Áóðëþê âòðó÷àâñÿ â æèòòÿ é ðîïðÿì³é, ïîâç ïðÿìîêóòí³ ãðàí÷àñò³
áîòó ñâî¿õ äðóç³â. Êîìó ì³ã — äîïîáóä³âë³, ùî âèñòðóí÷èëèñÿ ñâî¿ìè ôàìàãàâ. Ìàÿêîâñüêîìó âèäàâàâ ùîäåíñàäàìè ç ¿õ îá’ºìíîþ ÷³òê³ñòþ êàðíèíî ïî 50 êîï³éîê. Ùîá ïèñàâ, íå ãîç³â òà â³êîííèõ ïðîð³ç³â. ² â àðõ³òåêëîäóþ÷è.
òóðíèõ ôîðìàõ º ñâ³é ðóõ, ñâîÿ äèÁóðëþê, õî÷ ³ áóâ ôóòóðèñòîì
íàì³êà. Ìè ïîâèíí³ ïîêàçàòè ¿¿ ëþ(à ôóòóðèçì çàðîäèâñÿ â ²òàë³¿), íå
äÿì. Íàñ ÷åêàº âåëèêà ðîáîòà, ïðèñââàæàâ çà ïîòð³áíå â óñüîìó íàñë³äóòàâàéòå äî íàøîãî ãóðòó...
âàòè ³òàë³éö³â. Ìàëþâàâ íå ëèøå ì³ñÍà Áàòüê³âùèíó Îëåêñàíäðà Åêñòî. Íå öóðàâñÿ é ñ³ëüñüêî¿ òåìàòèêè.
òåð ïîâåðíóëàñÿ ïåðåêîíàíîþ êóáîÏèñàâ êðàºâèäè ð³äíî¿ Õåðñîíùèíè
ôóòóðèñòêîþ.
òà Õàðê³âùèíè, ìàëþâàâ êîçàê³â, çîêðåìà Ìàìàÿ. Áóâ íàùàäêîì êîçàöüОДНОДУМЦІ
êîãî ðîäó ³ äóæå öèì ïèøàâñÿ.
Àëå õóäîæíèöÿ íå îäðàçó âò³ëèÔóòóðèñòè ââàæàëè ñåáå ðåâîëþëà íà ïîëîòí³ ñâî¿ óïîäîáàííÿ. Äëÿ
ö³îíåðàìè ³ âäàâàëèñÿ äî åïàòàæó
öüîãî ïîòð³áåí áóâ ÷àñ. À ïîêè ùî
áóðæóàçíîãî ñóñï³ëüñòâà. Ðîáèëè öå
Åêñòåð ñòàëà îðãàí³çàòîðîì íîâ³òíüî³íêîëè â êóìåäíèõ, íà¿âíèõ ôîðìàõ:
ãî ìèñòåöòâà, âèñòóïàº â ïðåñ³ ç³
åêñòðàâàãàíòíî âäÿãàëèñÿ, ðîçìàëüîñòàòòÿìè, ïóáë³÷íèìè ëåêö³ÿìè. Êîâóâàëè êóòàñòèìè ë³í³ÿìè, êîìàìè òà
ëè âîíà, ç íåçì³ííîþ êîðîòêîþ
÷îòèðèêóòíèêàìè îáëè÷÷ÿ.
ñòðèæêîþ, âèñîêà, õóäîðëÿâà, ñòðóíÎëåêñàíäðà Åêñòåð çà âäà÷åþ áóêà ³ êðàñèâà, ï³ä³éìàëàñÿ íà òðèáóëà ñòðèìàíîþ, ñêðîìíîþ æ³íêîþ,
íó, ñàìà çäàâàëàñÿ âò³ëåííÿì òîãî
âîíà íå øóêàëà “ñêàíäàëüíîãî óñï³íîâîãî, ïðî ùî òàê ïåðåêîíëèâî ãîõó”. Ïðîòå ùèðî ðåãîòàëà íàä ãàéäàâîðèëà.
áóðåííÿì äðóç³â, êîëè ä³çíàëàñÿ ïðî
Íà îäí³é ³ç âèñòàâîê ìîëîäèõ õóâèñòóï ó êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó òåàòð³
äîæíèê³â íà ¿¿ ðîáîòó çâåðíóâ óâàãó
Â. Ìàÿêîâñüêîãî, Ä. Áóðëþêà, Â. Êàñòàðèé ïåäàãîã, äðóã Ðºï³íà, Ìèêîëà
ìåíñüêîãî. Íà ñöåí³ ñòîÿâ ðîÿëü, ùî
Ìóðàøêî.
¿ì çàâàæàâ. Äîâåëîñÿ ï³äíÿòè éîãî äî
Êàðòèíè Î. Åêñòåð åêñïîíóâàëèêîëîñíèê³â. Àëå áëîê, çà äîïîìîãîþ
ñÿ íå ëèøå ó Êèºâ³, à é ó Îäåñ³,
ÿêîãî ï³ä³éìàëè ðîÿëü, çàêëèíèëî, ³
Ìîñêâ³, Ïåòåðáóðç³, Ïàðèæ³, Âåíåö³¿,
ïîâàæíèé ìóçè÷íèé ³íñòðóìåíò áåçâ “Ñàëîí³” Âîëîäèìèðà ²çäåáñüêîãî
ïîðàäíî çàâèñ ì³æ íåáîì ³ çåìëåþ
ïîðÿä ³ç êàðòèíàìè òàêèõ ìèòö³â, ÿê
òà ùå é í³æêàìè äîãîðè.
Íàðáóò, Øàãàë, Ëàð³îíîâ, Áóðëþê,
Ðîçñóíóëàñÿ çàâ³ñà, ³ ïóáë³êà àæ
Êîí÷àëîâñüêèé.
çàðåâ³ëà â³ä îáóðåííÿ.
Ñåðåä õóäîæíèê³â, ÿêèõ ïîëîíèâ
Ó â³äïîâ³äü çàãðèì³â áàñ Ìàÿêîâêóáîôóòóðèçì, áóëè Äàâèä Áóðëþê òà
ñüêîãî:
Îëåêñàíäð Áîãîìàçîâ. Âîíè ñòàëè
— Ðîÿëü âèñèòü òîìó, ùî ÿ íà
äðóçÿìè-îäíîäóìöÿìè Îëåêñàíäðè
íüîìó ãðàòè íå áóäó.
Åêñòåð.
Ç ³ì’ÿì Áóðëþêà ïîâ’ÿçàíà ³ñòîÄìèòðî ÃÎÐÁÀ×ÎÂ,
ð³ÿ â³ò÷èçíÿíîãî ôóòóðèçìó. Áóâ â³í
z
áëèçüêèì äðóãîì Â. Ìàÿêîâñüêîãî.
Ïàîëà ÓÒÅÂÑÜÊÀ
Ïîåò çãàäóâàâ: “Ç ïîñò³éíîþ ëþáîâ’þ
Äàë³ áóäå
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Ó

ìåæàõ îáðàíî¿ òåìè äîïîâ³ä³ ÿ õî÷ó íàãîëîñèòè ñâîþ äàâíþ ³ íåçì³ííó òåçó ïðî òå,
ùî ìàéáóòíº Óêðà¿íè âèð³øóâàòèìåòüñÿ ó
ñôåð³ êóëüòóðè. Çðàçó æ íà äóìêó ñïàäàþòü òÿæê³ ïîë³òè÷í³ ³ òðàã³÷í³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³
ïðîáëåìè ñó÷àñíî¿ Óêðà¿íè, ÿê³ í³áèòî â³äñóâàþòü ïèòàííÿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè â äðóãó ÷åðãó. Íàñïðàâä³ æ, ÿê ìè ðîçóì³ºìî, öå íå òàê.
Ïî-ïåðøå, ïîë³òè÷íà, ñîö³àëüíà, åêîíîì³÷íà ³
êóëüòóðíà ñôåðè íå ïðîñòî âçàºìîçàëåæí³, âîíè
ãëèáîêî âçàºìîïðîíèêàëüí³ ³ âçàºìîñòèìóëþâàëüí³, ïîçèòèâíî ÷è íåãàòèâíî.
Ïî-äðóãå, ñàìå â êóëüòóð³ ³ ò³ëüêè â êóëüòóð³, íàñàìïåðåä äóõîâí³é êóëüòóð³, ä³ñòàþòü îñòàòî÷íó “ñàíêö³þ”, ÿê ³ ãàðàíò³þ ³ñòîðè÷íîãî òðèâàííÿ, íàö³îíàëüíà ñóá’ºêòí³ñòü, íàö³îíàëüíà
³äåíòè÷í³ñòü, íàö³îíàëüíèé ðîçâèòîê.
Òâîðåííÿ, çáåðåæåííÿ ³ ðîçâèòîê êóëüòóðè º
ãîëîâíèì çì³ñòîì ³ñòîðè÷íîãî ïðîöåñó - ïðèíàéìí³ â òîìó çíà÷åíí³, ùî ëèøå çäîáóòêè êóëüòóðè çäàòí³ çáåð³ãàòè ñâîþ àêòóàëüí³ñòü äëÿ âñ³õ
ïîêîë³íü ëþäñòâà ³ òàêèì ÷èíîì áðàòè ó÷àñòü ó
ïîñò³éíîìó ñàìîâ³äòâîðåíí³ îáðàçó ëþäñòâà. Â
öüîìó ñåíñ³ êóëüòóðà º ìåòàïîíÿòòÿì, ÿêå ðåàë³çóºòüñÿ â ìíîæèííîñò³ åòí³÷íèõ ³ íàö³îíàëüíèõ
ôîðì êóëüòóðè, ùî â³äáèâàþòü áàãàòîâàð³àíòí³ñòü
àíòðîïîñôåðè.
Ãåíåðàòîðîì êóëüòóðè º ñóñï³ëüíî-åòí³÷íà
ñèñòåìà. Ç äðóãîãî æ áîêó, ñàìå ó òâîðåíí³ êóëüòóðè òà çàâäÿêè ¿¿ ïî÷àñòè âæå àâòîíîìíîìó
ðîçãîðòàííþ ñóñï³ëüíî-åòí³÷íà ñèñòåìà äîñÿãàº
çð³ëîñò³. Êóëüòóðà ñòàº ñïîñîáîì âèðàæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ òà âèÿâëåííÿ ñåíñó áóòòÿ íàðîäó. Á³ëüøå òîãî, êóëüòóðà - öå ñàìîòâîðåííÿ íàö³¿ â ÷àñ³ òà ïðîñòîð³. Âîäíî÷àñ öå íå
ëèøå ñóêóïíèé ïðîäóêò äóõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à é
ãëèáîêî ³íäèâ³äóàëüíèé, ãëèáîêî ³íòèìíèé ôåíîìåí. Òâîðåííÿ êóëüòóðè º íàéîðãàí³÷í³øîþ ñàìîðåàë³çàö³ºþ îñîáèñòîñò³, à â³ëüíà îð³ºíòàö³ÿ
ëþäèíè-ðåöèï³ºíòà ó ñôåð³ êóëüòóðè º íàéíàä³éí³øîþ ãàðàíò³ºþ ¿¿ äóõîâíî¿ ñóâåðåííîñò³.
Ç öüîãî ïîãëÿäó óêðà¿íñüêà íàö³îíàëüíà êóëüòóðà º óçàãàëüíåíèì âèðàæåííÿì òâîð÷èõ çóñèëü
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, éîãî îñÿã³â ó ñâ³òîðîçóì³íí³, ðåë³ã³¿, ìîðàë³, õóäîæíüîìó ìèñëåíí³, íàóö³ é
ô³ëîñîô³¿. ² âîäíî÷àñ – ñïîñîáîì ñàìîðåàë³çàö³¿
óêðà¿íñüêî¿ ëþäèíè ç óñ³ìà îñîáëèâîñòÿìè ¿¿
ïñèõ³êè, òåìïåðàìåíòó, òâîð÷î¿ óÿâè: ¿¿ ñïîñîáîì
áóòè óêðà¿íöåì ³ áóòè ³íäèâ³äóàëüí³ñòþ, ÿêà
ïðàãíå äî óí³âåðñàëüíîñò³.
Îòæå, ñàìå êóëüòóðà, ö³ë³ñíà íàö³îíàëüíà
êóëüòóðà ôîðìóº êîíêðåòíó ëþäèíó, âîíà æ
óâ³í÷óº ³ óâ³÷íþº, îñâÿ÷óº ñàìîñòâåðäæåííÿ ñóñï³ëüñòâ, áåç ÷îãî ìîæíà ãîâîðèòè õ³áà ùî ò³ëüêè ïðî “çàÿâêó” íà ³ñòîðè÷íå áóòòÿ â ëþäñòâ³.
Äëÿ Óêðà¿íè æ öåé ìîìåíò ìàº îñîáëèâó, íå
âñ³ì íàðîäàì çíàíó (íà ¿õíº ùàñòÿ), âàãó.
Éäåòüñÿ ïðî òðàã³÷íèé ïàðàäîêñ: º ó íàñ áàãàòà
³ ñàìîáóòíÿ êóëüòóðà, îäíàê ïðîòÿãîì ñòîë³òü ¿¿
â³äò³ñíÿëè íà ïåðèôåð³þ ñóñï³ëüíîãî áóòòÿ òà
ëþäñüêî¿ ñâ³äîìîñò³, ³ â ðåçóëüòàò³ íå ìîæåìî
ñêàçàòè, ùî íèí³øíº óêðà¿íñüêå ñóñï³ëüñòâî ôîðìóºòüñÿ â ëîí³ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè.
Îòîæ íàâ³òü ÿêùî ïðèïóñòèòè, ùî Óêðà¿íà ³
áåç îïòèì³çàö³¿ êóëüòóðíèõ ÷èííèê³â âèéäå ç
êðèçè, ùàñëèâî ðîçâ’ÿæå âóçëè ïîë³òè÷íèõ ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, óòâåðäèòü ñâîþ
íåçàëåæí³ñòü çà âñ³ìà ôîðìàëüíèìè ïîë³òè÷íèìè
³ åêîíîì³÷íèìè ïàðàìåòðàìè, çàêîíîäàâ÷èìè
ðåãëàìåíòàö³ÿìè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ òîùî, – âñå
îäíî ¿¿ äåðæàâíå ñàìîñòâåðäæåííÿ áóäå óùåðáíèì ³ íåîñòàòî÷íèì, – ïîêè êóëüòóðíî íàøå
ñóñï³ëüñòâî çàëèøàºòüñÿ êîëîí³àëüíèì. Íå íàï³âêîëîí³àëüíèì ³ íå ïîñòêîëîí³àëüíèì, à ñàìå êîëîí³àëüíèì – óñå ùå êîëîí³çîâàíèì. Ìàþ íà
óâàç³ íå ëèøå ³ íå ñò³ëüêè î÷åâèäíå ³ àáñîëþòíå ïåðåâàæàííÿ ðîñ³éñüêîãî ³ ðîñ³éñüêîìîâíîãî
ïðîäóêòó â íàøîìó êóëüòóðíîìó ñïîæèâàíí³
(íàø³é êóëüòóðí³é ðåöåïö³¿) òà íàøó ³íôîðìàö³éíó îêóïîâàí³ñòü, ÿê ³ ñê³ëüêè áðàê êóëüòóðíî¿
ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ â ñóñï³ëüñòâ³ (â çíà÷í³é éîãî
÷àñòèí³), áðàê óñâ³äîìëåíîãî çàãàëüíî-íàö³îíàëüíîãî ñìèñëó ³ñíóâàííÿ.
À óñâ³äîìëåííÿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ñìèñëó
³ñíóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ ó ìåæàõ ³ ôîðìàõ êóëüòóðè, ³ ò³ëüêè òàê. Ì³ðà êóëüòóðè º ³ ì³ðîþ ñâîáîäè. Öÿ êóëüòóðà, êóëüòóðà êîíêðåòíîãî íàðîäó,
º òâîð÷³ñòþ éîãî ñàìîï³çíàííÿ ³ ñàìîñòâåðäæåííÿ â ìàòåð³àë³ ïðèðîäè òà ³ñòîð³¿, º – â íàéçàãàëüí³øîìó – çä³éñíåííÿì éîãî ³ñòîðè÷íîãî ïîêëèêàííÿ, ÿê âîäíî÷àñ ³ ãëèáèííèì, áàçîâèì ð³âíåì ìîòèâàö³¿ ïîâåä³íêè îñîáèñòîñò³.
Ìè ùå íå çâ³ëüíèëèñÿ â³ä çàîõî÷óâàíî¿ â ðàäÿíñüê³ ÷àñè ðåäóêö³¿ êóëüòóðè äî ìèñòåöòâà (âàð³àíò – ïëþñ ôîëüêëîð, ïëþñ íàóêà). Íàñïðàâä³ æ êóëüòóðà – öå ³ ñôåðà áóäåííî¿ ñâ³äîìîñò³, ³ çâè÷àºâ³ óñòàíîâëåííÿ, ³ ïðàâîâ³ ïîíÿòòÿ, ³
ìîðàëüí³ îð³ºíòàö³¿, ³ åòí³÷íå ñâ³òîïåðåæèâàííÿ,
³ åñòåòèçàö³ÿ ïîáóòó, ³ òåõíîëîã³÷íà îñâ³÷åí³ñòü
àáî íåîñâ³÷åí³ñòü, ³ õàðàêòåð âçàºìîä³¿ ç ïðèðîäîþ: âñå, ùî ôîðìóº ñòàí äóõó ³ ïîáóò íàðîäó
òà ñïîñ³á éîãî ñàìîðåàë³çàö³¿ ó ñâ³ò³.
Òîìó íåáåçâ³äíîñíèì äî ïðîáëåìàòèêè íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè º ïëàíîâå çàòîïëåííÿ äåñÿòê³â
ñòàðîâèííèõ óêðà¿íñüêèõ ñ³ë íà Ïîäí³ïðîâ’¿ â
50-ò³ ðîêè, ³ ×îðíîáèëüñüêà êàòàñòðîôà, ³ äåãðàäàö³ÿ øàõòàðñüêèõ ì³ñò Äîíå÷÷èíè, ³ ðàêîâà ïóõëèíà ñì³òíèê³â íà óçë³ññÿõ òà áåðåãàõ ìàëèõ ð³÷îê êîëî ñ³ë ÿê ðåçóëüòàò ñàìîä³ÿëüíîñò³ ì³ñöåâîãî ëþäó.
Íàéáåçïîñåðåäí³øå â³äíîøåííÿ äî ïðîáëåìàòèêè íàøî¿ êóëüòóðè, ¿¿ ÿêîñò³ òà ïåðñïåêòèâ ìàþòü ³ ò³ çàãðîçè, ùî âèíèêàþòü ç òåíäåíö³é äî

ñîö³àëüíî-åòè÷íî¿ äåãðàäàö³¿ ñóñï³ëüñòâà. Öå –
âòðàòà â ñóñï³ëüñòâ³ ñîö³àëüíî¿ ñîâ³ñò³ ³ ñîö³àëüíîãî ñòèäó ÿê íàéòî÷í³øîãî ³íäèêàòîðà ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáèñòîñò³. Ìàþ íà óâàç³
áóêâàëüíî êðè÷óùó êîìôîðòí³ñòü ñàìîïî÷óòòÿ â³äîìîãî ïðîøàðêó óäà÷ëèâèõ ñóá’ºêò³â íà òë³ ìàñîâîãî çíåäîëåííÿ, ñòðàéê³â, ãîëîäîâîê, ãîëîäíèõ
ïîõîä³â, ñàìîãóáñòâ ³ç áåçâèõîä³. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ
çàõîïëåíà ïóáë³÷íèì äåìîíñòðóâàííÿì ñâîãî ðîçê³øíîãî ñïîñîáó æèòòÿ, ³ ìàëî êîìó ñîâ³ñòü ï³äêàçóº ³íø³ êàðòèíè òà ñïîíóêàº øóêàòè ñïîñîáè
ïðèëó÷åííÿ áîäàé äî áóðæóàçíèõ ôîðì áëàãîä³éíèöòâà.
Ïîòðåáà ïåðåîð³ºíòàö³¿ íîðìàòèâ³â ñîö³àëüíî¿
åòèêè íà îáñëóãîâóâàííÿ ñîâ³ñò³ ö³º¿ êàòåãîð³¿
ãðîìàäÿí ïîðîäèëà íîâ³ ïðîïàãàíäèñòñüê³ ãàñëà:
áóòè áàãàòèì íå ñîðîìíî; ÷èì á³ëüøå áàãàòèõ,
òèì êðàùå äëÿ âñ³õ; ³ âçàãàë³ ÷àñ óæå çâ³ëüíèòèñÿ â³ä äîïîòîïíèõ åòè÷íèõ çàáîáîí³â “ñîâêà”. ßê
êàçàâ íàéá³ëüøèé ³ç êëàñèê³â – “ïî ôîðìå ïðàâèëüíî, à ïî ñóòè – èçäåâàòåëüñòâî”. ×îìó çà
íàøèõ óìîâ ö³ “ïðàâèëüí³” òåçè ïåðåòâîðþþòüñÿ íà “èçäåâàòåëüñòâî”, – ÿ äóìàþ, ïîÿñíþâàòè
íå òðåáà.
Ìè ÷àñòî òåïåð ãîâîðèìî ïðî æîðñòîê³ñòü
ðåâîëþö³é – ôðàíöóçüêî¿, ðîñ³éñüêî¿, ³ðàíñüêî¿
òîùî. Àëå çàáóâàºìî íàãàäàòè, ùî ö³é æîðñòîêîñò³ ïåðåäóâàëà ³ ¿¿ âèêëèêàëà ³íøà æîðñòîê³ñòü
– æîðñòîê³ñòü òèõ, õòî íå ìàâ ñîö³àëüíîãî ñòèäó ³ ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Äåãóìàí³çàö³ÿ ïðàêòè÷íî¿ ñîö³àëüíî¿ åòèêè
âèêëèêàº äåãóìàí³çàö³þ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà –
â íèõ ç’ÿâëÿþòüñÿ ÿâèùà ³ ñòèë³, çîð³ºíòîâàí³ íà
çàäîâîëåííÿ ïðèì³òèâíèõ ñìàê³â íîâèõ õàçÿ¿â
æèòòÿ.
Íå ìåíøå òèñíå íà ð³âåíü êóëüòóðè ³ çàíåïàä ñîö³àëüíî-ïîáóòîâî¿ ìîðàë³. Öå ÿâèùå ìè
áà÷èìî íà êîæíîìó êðîö³. Âòðà÷àþòüñÿ ò³ ö³ííîñò³ é íîðìè, ùî ¿õ â³êàìè â³äøë³ôîâóâàëà íàðîäíà ìîðàëü ÿê ïåðåäóìîâè ãàðìîí³éíîãî ñï³âæèòòÿ ëþäåé ó ñóñï³ëüñòâ³. Âòðà÷àºòüñÿ ÷àñîì ³
òå, ùî â³äð³çíÿº âèä “ãîìî ñàï³ºíñ” â³ä ðåøòè
æèâèõ ³ñòîò, äëÿ ÿêèõ íå ³ñíóº ìîðàëüíî-åñòåòè÷íî¿ îö³íêè ñôåðè ô³ç³îëîã³÷íèõ â³äïðàâëåíü.
Âòðà÷àºòüñÿ ðîçóì³ííÿ êóëüòóðè ÿê, çîêðåìà, ³
ñèñòåìè ïë³äíèõ äëÿ ëþäñüêî¿ åâîëþö³¿ çàáîðîí
³ ñòðèì³â, ÿê çîíè ñóáë³ìàö³¿, ïåðåòâîðåííÿ íèæ÷èõ ³ìïóëüñ³â ó âèù³. Íà çá³äíåííÿ ëþäñüêî¿ äóø³, íà ïðèì³òèâ³çàö³þ ëþäñüêî¿ ïîâåä³íêè, òîáòî íà ñòâîðåííÿ ñóñï³ëüñòâà äóøåâíî¿ óáîãîñò³, òà
é íà ðåãðåñ ëþäèíè ÿê á³îëîã³÷íîãî âèäó âçàãàë³ ïðàöþº íèí³ ïîòóæíà ³íäóñòð³ÿ ìàñ-ìåä³ÿ –
ïðèíàéìí³ òà ¿õ ÷àñòèíà, ìåòîþ ÿêî¿ º çèñê
áóäü-ùî ³ ò³ëüêè çèñê.
Ç ïîãëÿäó äîë³ êóëüòóðè íå ìîæå íå âèêëèêàòè òðèâîãè ³ àñèìåòð³ÿ â ðîçóì³íí³ ñâîáîäè ³
äåìîêðàò³¿, ïðàâ ëþäèíè, – êîëè ôóíäàìåíòàëüí³ ñîö³àëüí³ ïðàâà ³ ñâîáîäè íå ìàþòü òîãî îðåîëó, ùî, ñêàçàòè á, “âåðáàëüí³”. Âîäíî÷àñ ³ ïîë³òè÷í³ ñâîáîäè òà ñâîáîäà ñëîâà â ìàñîâ³é ïðàêòèö³ íåð³äêî âòðà÷àþòü ñâ³é òâîð÷î-êîíñòðóêòèâíèé õàðàêòåð ³ íàáóâàþòü äåñòðóêòèâíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³, îñê³ëüêè íå ìàþòü ñâî¿ì îð³ºíòèðîì ñîö³àëüí³, êóëüòóðí³, åòè÷í³ ö³ííîñò³, à çâîäÿòüñÿ äî
ïðèì³òèâíî¿, àñîö³àëüíî¿ ðîçïåðåçàíîñò³ é óñåäîçâîëåíîñò³. Ó âèïàäêàõ ñîö³àëüíî-ïàòîëîã³÷íèõ (à
¿õ äåäàë³ á³ëüøàº) ñâîáîäà îáåðòàºòüñÿ õàîòè÷íèì áóíòîì ðàáà, àëå íå ïðîòè òîãî, ùî ðîáèëî éîãî ðàáîì, à ïðîòè òèõ êóëüòóðíèõ ³ ìîðàëüíèõ ö³ííîñòåé, ÿêèõ íå ïðèéìàº éîãî ðàáñüêå
íóòðî. Çà óêðà¿íñüêèõ îáñòàâèí öå, çîêðåìà,
îáåðòàºòüñÿ çíåâàæàííÿì ³ ïàïëþæåííÿì ³ñòîðè÷íèõ òðàäèö³é íàðîäó, éîãî êóëüòóðíèõ çäîáóòê³â, éîãî âèäàòíèõ ïðåäñòàâíèê³â, – ùî ïî÷èíàº
íàáèðàòè ñèñòåìàòè÷íîãî ³ ö³ëåñïðÿìîâàíîãî õàðàêòåðó, ñòàþ÷è, òàêèì ÷èíîì, ÷àñòèíîþ ïîë³òè÷íî¿ áîðîòüáè ïðîòè äåðæàâíîãî ìàéáóòòÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿.
Âîäíî÷àñ íàì ùå äàëåêî äî âèêîðèñòàííÿ âñ³õ
æèòòºâèõ ìîæëèâîñòåé ñâîáîäè – ÿê ÷åðåç
ñóá’ºêòèâíó âíóòð³øíþ íåñâîáîäó, òàê ³ ÷åðåç íåäîñòàòíþ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íó çàáåçïå÷åí³ñòü
â³ëüíîãî ãðîìàäÿíñüêîãî ³ æèòåéñüêîãî ä³ÿííÿ.
×è íå íàé³ñòîòí³øèì ñóá’ºêòèâíèì ÷èííèêîì
íàøîãî çàíåïàäó é îñîðîìëåííÿ ïåðåä ñâ³òîì º
ãëèáîêà äåóêðà¿í³çîâàí³ñòü, çíåêîð³íåí³ñòü –
åìîö³éíà, êóëüòóðíà, ñâ³òîãëÿäíà – á³ëüøî¿ ÷àñòèíè êåð³âíîãî ïîë³òè÷íîãî, åêîíîì³÷íîãî, âèðîáíè÷îãî êîðïóñó. Ñàìå ¿õíÿ “ñâ³æ³ñòü”, ÿêùî
âæèòè âèðàç Ñàëòèêîâà-Ùåäð³íà, òîáòî ùàñëèâà
ïîòîéá³÷í³ñòü ùîäî ³ñòîðè÷íîãî áóòòÿ ³ êóëüòóðè
ñâîãî íàðîäó, çàáåçïå÷èëà ¿ì ôàíòàñòè÷íó âèíàõ³äëèâ³ñòü ó ìåòîäàõ ïîãðàáóâàííÿ ñï³ââ³ò÷èçíèê³â, ìåòîäàõ ëîá³þâàííÿ ÷óæèõ ³íòåðåñ³â, ìåòîäàõ ñàáîòóâàííÿ òèõ ïðîåêò³â, ÿê³ ìîãëè á çìåíøèòè åíåðãåòè÷íó, ³íôîðìàö³éíó, êóëüòóðíó òà
³íøó çàëåæí³ñòü â³ä íåáåçêîðèñëèâèõ ñóñ³ä³â.
×è ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ íà ïîë³ïøåííÿ ìîðàëüíîãî – à îòæå, é êóëüòóðíîãî – êë³ìàòó â
êðà¿í³? Öüîãî í³õòî îá³öÿòè íå ìîæå. Àëå çãàäàéìî áîäàé ïðî äåÿê³ ç ÷èííèê³â, ùî çóìîâèëè éîãî çàòðóºííÿ.
Öå íàñàìïåðåä ÷èííèêè ãëîáàëüí³, ïîâ’ÿçàí³ ç
õàðàêòåðîì öèâ³ë³çàö³éíîãî ïðîöåñó, ëàìàííÿì
òðàäèö³éíèõ ïîâåä³í÷èõ óñòàíîâîê, áàíêðóòñòâîì
áàãàòüîõ ñâ³òîãëÿä³â ³ áàãàòüîõ ãóìàí³ñòè÷íèõ ³ëþç³é, âåëè÷åçíèìè ìàñøòàáàìè ðîòàö³¿ ëþäñüêèõ
ìàñ, ³äåé, êóëüòóðíèõ ³ àíòèêóëüòóðíèõ ôàêò³â,
ñòåðåîòèï³â ïîâåä³íêè. Äàë³ öå, çâè÷àéíî, ñòðàøí³ ñïóñòîøåííÿ, ÿêèõ çàçíàëà Óêðà¿íà â ÕÕ ñòîë³òò³ ³ ÿê³ ìàëè íå ëèøå äåìîãðàô³÷í³ òà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³ íàñë³äêè, à é ðóéí³âí³ äóõîâí³
òà ìîðàëüí³. Öå òàêîæ ³ íèçüêèé åòè÷íèé ð³âåíü
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ïåðåâàæíî¿ ÷àñòèíè ï³çíîðàäÿíñüêî¿ ïðàâëÿ÷î¿
âåðñòâè, ÿêà àâòîìàòè÷íî ñòàëà ³ ïðàâëÿ÷îþ
âåðñòâîþ â íåçàëåæí³é Óêðà¿í³. Íàðåøò³, öå ò³
òÿæê³ ðîç÷àðóâàííÿ ³ äåçîð³ºíòàö³¿, ÿê³ âèêëèêàëà â ñóñï³ëüñòâ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íà êàòàñòðîôà
90-õ ðîê³â, ùî ñóïðîâîäæóâàëàñÿ íåáåçïå÷íèì
ïîíèæåííÿì íå ëèøå ìîðàëüíîãî, à é äèñöèïë³íàðíîãî àâòîðèòåòó âëàäè òà ïîë³òè÷íèõ ä³ÿ÷³â ³
íàâ³òü ãðîìàäñüêèõ ³íñòèòóö³é, ïðèðåêëà íàö³îíàëüíó êóëüòóðó íà ñèð³òñüêó äîëþ â çóáîæåí³é
êðà¿í³.
Íà ùî ìîæíà ñïîä³âàòèñÿ? Íàñàìïåðåä, ìåí³ çäàºòüñÿ, íà òå, ùî çàçíà÷åí³ òà ³íø³ íåãàòèâí³ ïðîöåñè â³äáóâàþòüñÿ çäåá³ëüøå âñå-òàêè
íà ïîâåðõí³ ñóñï³ëüñòâà ³ íå ñêàëàìóòèëè éîãî
ãëèáèí; ó âñÿêîìó ðàç³, íå íàáóëè ùå íåçâîðîòíîãî õàðàêòåðó ³ íå äåôîðìóâàëè äî ê³íöÿ ìîðàëüíå ÷óòòÿ ³ “ïðàêòè÷íó åòèêó” óêðà¿íñüêîãî
íàðîäó, íå âñ³ éîãî êóëüòóðí³ êîðåí³ ï³ä³ðâàëè.
Â îñíîâ³ ñâî¿é â³í çàëèøàºòüñÿ ïîçèòèâíî çîð³ºíòîâàíèì, çäàòíèì äî ñîö³àëüíî¿ ñîë³äàðíîñò³
òà àëüòðó¿çìó, ñïðàãëèì ïðàâäè ³ ñïðàâåäëèâîñò³,
íå ñïðèéìàº æîðñòîêîñò³, öèí³çìó, áåçñòèäñòâà,
â³ä÷óâàº ìåæó ì³æ ìîðàëüíî äîçâîëåíèì ³ íåäîçâîëåíèì, ì³æ äîáðîì ³ çëîì, íå âòðàòèâ ïî÷óòòÿ êðàñè ³ ïîòðåáè â êðàñ³. Öå ãîëîâíèé ñîö³àëüíî-åòè÷íèé ³ êóëüòóðîòâîð÷èé ðåçåðâ Óêðà¿íè, ÿêèé òðåáà çóì³òè âèêîðèñòàòè ³ ïðîòèñòàâèòè âåëèêîìàñøòàáí³é åêñïëóàòàö³¿ ðîçêëàäîâèõ
òåíäåíö³é. Éîãî òðåáà ðîçãîíóòè â óñ³õ íàïðÿìêàõ, ³ òóò âèñòà÷èòü ðîáîòè ³ ñîö³îëîãàì, ³ ïîë³òîëîãàì, ³ êóëüòóðîëîãàì, ³ ïîë³òèêàì, ³ ô³ëîñîôàì, ³ æóðíàë³ñòàì. Ïîïðè âñå ïåðåæèòå,
îñîáëèâî â ÕÕ ñòîë³òò³, óêðà¿íñüêèé íàðîä çíà÷íîþ ì³ðîþ çáåð³ã ñâîþ êóëüòóðíî-ãåíåðàòèâíó
åíåðã³þ, çäàòí³ñòü ïîðîäæóâàòè íîâ³ òâîð÷³ ñèëè
³ äàâàòè ãðóíò äëÿ ³íòåëåêòóàëüíèõ çâåðøåíü ³
õóäîæí³õ øóêàíü.
À öå – ðàçîì ç íåìàëèìè íàÿâíèìè ïðîôåñ³éíèìè êóëüòóðíèìè ³ ìèñòåöüêèìè ñèëàìè, ðàçîì ³ç íàãðîìàäæåíèì çà ìèíóë³ ñòîë³òòÿ ³íòåëåêòóàëüíèì ïîòåíö³àëîì, êîðïóñîì êëàñè÷íèõ
òåêñò³â ³ òðàäèö³ÿìè â³äçèâíîñò³ íà âèêëèê ÷àñó,
– ìîæå áóòè äîñòàòíüîþ ï³äñòàâîþ äëÿ íîâîãî
ï³äíåñåííÿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè çà óìîâ äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè. Ìîæëèâî, îð³ºíòèðè òàêîãî ìàéáóòíüîãî ðîçâèòêó ì³ã áè äàòè,
óìîâíî êàæó÷è, çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé êóëüòóðíèé
ïðîåêò.
Òàêèé çàãàëüíîíàö³îíàëüíèé êóëüòóðíèé ïðîåêò ìàâ áè ñèíòåçóâàòè ãîëîâí³ ï³äõîäè äî ïðîáëåìàòèêè òà ïåðñïåêòèâ ðîçâèòêó óêðà¿íñüêî¿
êóëüòóðè â êîíòåêñò³ âèêëèê³â ÕÕ² ñòîë³òòÿ. Íà
çì³ñò³ é ñòðóêòóð³ öüîãî ïðîåêòó, íà æàëü, ïîçíà÷èòüñÿ òå, ùî ³ â ÕÕ² ñòîë³òò³ íàì äîâåäåòüñÿ
â³ääàâàòè áîðãè ÕÕ ³ Õ²Õ, ³ íå òàê ïðîñòî áóäå
íå çàãðóçíóòè â íèõ, ïåðåêëþ÷èòèñÿ â ³íøèé ÷àñîïðîñò³ð, çáåð³ãøè åíåðã³þ äëÿ ðóõó âïåðåä.
Òóò ïîñòàº ³ øèðøå ïèòàííÿ: ÿêèì ìîæå áóòè îïòèìàëüíå ì³ñöå Óêðà¿íè â ñâ³ò³? ×è ìîæå
Óêðà¿íà â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó çä³éñíèòè
ÿêóñü ì³ñ³þ çàãàëüíîëþäñüêî¿ ÷è çàãàëüíîºâðîïåéñüêî¿ âàãè? Ãàäàòè âàæêî. Ñòàðòîâ³ óìîâè íà
ñüîãîäí³ âêðàé íåñïðèÿòëèâ³. Àëå ³ñòîð³îòâîð÷èé
³ êóëüòóðîòâîð÷èé ïîòåíö³àë íàøîãî íàðîäó íå
ñë³ä ñêèäàòè ç âàãè. Òà âñå-òàêè âæå é ñüîãîäí³
Óêðà¿íà, ç ¿¿ ìèðîëþáíîþ ïîë³òèêîþ â³ä³ãðàº íåàáèÿêó ðîëü ó çàáåçïå÷åíí³ ïîë³òè÷íî¿ ñòàá³ëüíîñò³ ³ áåçïåêè íà Ñõîä³ ªâðîïè.
Íå âèêëþ÷åíî, ùî ¿é, ç îãëÿäó íà ¿¿ ñòðàòåã³÷íå ïîëîæåííÿ ì³æ Ñõîäîì ³ Çàõîäîì, ì³æ
Ï³âäíåì ³ Ï³âí³÷÷þ, ç îãëÿäó íà ¿¿ ³ñòîðè÷íèé
äîñâ³ä çàñâîºííÿ ³ ïîºäíàííÿ ð³çíèõ êóëüòóðíèõ
òðàäèö³é âèïàäå íîâà ðîëü ó çàáåçïå÷åíí³ ¿õ ñèìá³îçó, – òîáòî, íå ñàìà ñîáîþ âèïàäå, à ìîæå
áóòè çäîáóòà çàâäÿêè â³äïîâ³äí³é ïîë³òè÷í³é ³
êóëüòóðí³é âîë³, â³äïîâ³äí³é ³íòåëåêòóàëüí³é ïðàö³.
Óêðà¿íà â ñâî¿é ³ñòîð³¿ ñòàëà àðåíîþ ïðîòèñòîÿííÿ êàòîëèöèçìó ³ ïðàâîñëàâ’ÿ. Àëå æ âîíà
ìàº ³ äîñâ³ä ïðèìèðåííÿ äâîõ êîíôåñ³é (çîêðåìà
â ò.çâ. óí³àòñüê³é, ÷è ãðåêî-êàòîëèöüê³é öåðêâ³, êàòîëèöüê³é öåðêâ³ ñõ³äíîãî îáðÿäó, ùî ñòàëà ïåâíèì, õî÷ ³ íå îñòàòî÷íèì ³ íå âñ³ìà îäíàêîâî îö³íåíèì êîìïðîì³ñîì), äîñâ³ä åêóìåí³÷íèõ ñïðÿìóâàíü ðåë³ã³éíî¿ äóìêè. Ìîæëèâî, ¿é ñóäèòèìåòüñÿ
çðîáèòè ñâ³é âíåñîê ó ñâ³òîâèé åêóìåí³÷íèé ðóõ,
ùî ñòàº ÷èìðàç á³ëüøå óñâ³äîìëåíîþ ïîòðåáîþ
ïðèíàéìí³ õðèñòèÿíñüêî¿ ÷àñòèíè ëþäñòâà.
Ìóñèòü ñêàçàòè ñâîº ñëîâî Óêðà¿íà ³ â åêîëîã³÷íîìó ðóñ³, ó ñòâîðåíí³ íîâî¿ åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³ ëþäñòâà. Äî öüîãî çîáîâ’ÿçóþòü ¿¿ íå
ò³ëüêè ×îðíîáèëüñüêà òðàãåä³ÿ òà ïîòâîðí³ñòü óñïàäêîâàíî¿ â³ä ÑÐÑÐ ñòðóêòóðè ïðîìèñëîâîñò³ ³ç
ñòðàõ³òëèâîþ ì³ðîþ íàâàíòàæåííÿ íà ïðèðîäíó
ñôåðó, à é íàï³âçàáóò³, àëå ïðèäàòí³ äî ðåãåíåðàö³¿ òðàäèö³¿ íàðîäíî¿ êóëüòóðè, íàðîäíîãî ñâ³òîãëÿäó...
Àëå íàéá³ëüø³ íàä³¿ ìîæíà áóëî á ïîêëàäàòè
– çà íàÿâíîñò³ â³äïîâ³äíèõ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ,
çâè÷àéíî, ïðî ùî äàë³, – íà ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè. Ïî-ïåðøå, â Óêðà¿í³, ÿê ìàëî äå ùå â ªâðîï³, çáåðåãëèñÿ ãëèáîê³
äæåðåëà àóòåíòè÷íî¿ íàðîäíî¿ òâîð÷îñò³ (ó ï³ñí³,
ñëîâ³, ìàëÿðñòâ³, ðåìåñëàõ òîùî), ÿê³ çàâæäè áóëè ðÿò³âíèì ðåçåðâîì äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ êóëüòóðè
³ ãåíåðóâàëè, ñêàçàòè á, ñóêóïíèé ìèñòåöüêèé òàëàíò íàö³¿ (íå âèïàäêîâî æ íà íàøèõ ñï³âàê³â
òà ³íøèõ âèêîíàâö³â ³ñíóâàâ ³ ³ñíóº íåàáèÿêèé
ïîïèò ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ). Öå îáñòàâèíà, ùî âèõîäèòü äàëåêî çà ìåæ³ ñàìîãî ëèø ìèñòåöòâà.
Íèí³ â ªâðîï³ ÷èìðàç á³ëüøå óñâ³äîìëþºòüñÿ íåãàòèâíèé âïëèâ íà äóõîâí³ àñïåêòè æèòòÿ ³ íà

êóëüòóðîòâîð÷èé ïîòåíö³àë íàðîä³â - ìåõàí³÷íîãî
çàñâîºííÿ óí³ô³êîâàíèõ ñïîæèâàöüêèõ ñòàíäàðò³â.
Öå ñòèìóëþº äðàìàòè÷íèé ïåðåãëÿä ñòàâëåííÿ äî
òðàäèö³éíèõ êóëüòóðíèõ íîðì. Êóëüòóðíèöüêèé
íåîêîíñåðâàòèçì âèõîäèòü ç òîãî, ùî æèòòÿ â
ñâî¿õ ïðèðîäíèõ îñíîâàõ ³ ëþäñüêà ïñèõ³êà òà
ïîâåä³íêà çì³íèëèñÿ çíà÷íî ìåíøå, í³æ ïåðåäáà÷àëè ìîäåðí³ñòñüê³ ïðîåêòè, ³ ùî íàðîäè, ÿê³
íå çàíåõàÿëè ñâ³é ³ñòîðè÷íèé äîñâ³ä ³ íå ïîçáóëèñÿ ñâîº¿ òðàäèö³éíî¿ êóëüòóðè, á³ëüøå çäàòí³
çáåðåãòè äóõîâíå çäîðîâ’ÿ ³ â³äïîâ³ñòè íà âèêëèê
ìàéáóòíüîãî.
Ïî-äðóãå, óêðà¿íñüêà êóëüòóðà ç â³äîìèõ ³ñòîðè÷íèõ ïðè÷èí íå ìàëà áåçïåðåðâíî¿ ë³í³¿
ðîçâèòêó; âîíà áàãàòî ðàç³â ìóñèëà ïî÷èíàòè í³áè âñå ñïî÷àòêó (õî÷ íàñïðàâä³ íàãðîìàäæåíèé
ïîòåíö³àë, ³ñòîðè÷íà áàçà âñå-òàêè áóëè ïîñò³éíî ïðèñóòí³ â “ï³äñâ³äîìîñò³” êóëüòóðè). Öå çóìîâèëî âåëè÷åçí³ âòðàòè, ïðîìèíàííÿ ö³ëèõ
åòàï³â ³ ñòèë³â ºâðîïåéñüêî¿ êóëüòóðè. Àëå, ç
äðóãîãî áîêó, ïàðàäîêñàëüíèì ÷èíîì öå, çìóøóþ÷è íàö³îíàëüíó êóëüòóðó çà íåð³âíèõ óìîâ
êîíêóðåíö³¿ ïîñò³éíî “íàçäîãàíÿòè” ³ êîìïåíñóâàòè âòðàòè, ñïðèÿëî îðèã³íàëüí³é êîíòàì³íàö³¿ ð³çíèõ ñòèë³â ³ ïîðîäæóâàëî òàê³ ñàìîáóòí³
ñèíêðåòè÷í³ ÿâèùà, ÿê óêðà¿íñüêå áàðîêî XVI²-XVI²² ñò., ÿê óêðà¿íñüêèé íåîðîìàíòèçì ê³íöÿ
XIX – ïî÷àòêó XX ñò. (íå êàæó ïðî óí³âåðñàë³çì Øåâ÷åíêà ³ Ôðàíêà – òóò ïîòð³áí³ ³íø³
âèì³ðè), óêðà¿íñüêèé àâàíãàðä 20-õ ðîê³â; ìîäåðí³çì äåêîãî ç “ø³ñòäåñÿòíèê³â”; óêðà¿íñüêå
ïîåòè÷íå ê³íî; à íèí³ – ñâîºð³äíà ðåöåïö³ÿ
ïîñòìîäåðí³çìó òà ³í. Ñþäè äîëó÷àºòüñÿ ùå îäíà âàãîìà îáñòàâèíà. Ï³ä ñòðàõ³òëèâèì òèñêîì
³äåîëîã³÷íî¿ òà åñòåòè÷íî¿ öåíçóðè ³ ðóñèô³êàòîðñüêî¿ í³âåëÿö³¿, óêðà¿íñüêà êóëüòóðà íàãðîìàäèëà âåëè÷åçíó “ñòèñíåíó” åíåðã³þ íåâèêîðèñòàíèõ ìîæëèâîñòåé, çàãàëüìîâàíèõ ïîðèâàíü, ³
öÿ “ïðóæèíà”, ïî÷èíàþ÷è ðîçïðÿìëÿòèñÿ, îá³öÿº íåàáèÿêèé êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íèé ïðîðèâ.
Ùîïðàâäà, ò³ëüêè îá³öÿº...
Íàðåøò³, ïî-òðåòº, ùå îäíà âåðñ³ÿ ìîæëèâîãî ðîçâèòêó ñèòóàö³¿. Êóëüòóðà – âåëè÷èíà â³äíîñíî ñàìîñò³éíà ³ ñàìîñòèìóëüîâàíà â òîìó ðîçóì³íí³, ùî íå äåòåðì³íîâàíà áåçïîñåðåäíüî ìàòåð³àëüíèì ðîçâèòêîì ñóñï³ëüñòâà. Áóâàº, íàâïàêè,
ùî â êóëüòóð³ êîíöåíòðóºòüñÿ íàö³îíàëüíà åíåðã³ÿ, íåðåàë³çîâàíà ó ïðàêòè÷íèõ ñôåðàõ ³ñòîðè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. “Â èñòîðèè íåðåäîê ïàðàäîêñ, –
ïèøå ðîñ³éñüêèé êóëüòóðîëîã, – êîãäà ïðîðûâû
â êóëüòóðå, â äóõîâíîì, ýñòåòè÷åñêîì, íðàâñòâåííîì îïûòå îñóùåñòâëÿþò íå íàèáîëåå ïðåóñïåâøèå ïî ìåðêàì ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è
ìîãóùåñòâà, à, íàïðîòèâ, íåñóùèå áðåìÿ ýêîíîìè÷åñêîé èëè âîåííîé íåóäà÷è. Îíè ðàçâèâàþò
ìîùíóþ êîìïåíñàòîðñêóþ àêòèâíîñòü â ñôåðå
äóõà è, ñëó÷àåòñÿ, “çàâîåâûâàþò” ñâîèõ çàâîåâàòåëåé ïî ìåðêàì äóõîâíîãî ïðåâîñõîäñòâà, ïî êðèòåðèÿì ñòèëÿ è âêóñà”1.
Àâòîð ïîñèëàºòüñÿ íà ïðèêëàä Ãðåö³¿, çàâîéîâàíî¿ Ðèìîì, ï³ñëÿíàïîëåîí³âñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè,
àëå, áåç ñóìí³âó, ìàº íà óâàç³ ³ íèí³øíþ Ðîñ³þ
ï³ñëÿ ïîðàçêè ÑÐÑÐ ó “õîëîäí³é â³éí³” òà éîãî
ðîçâàëó. (Äóìêó ïðî ïåðåâàãè ðîñ³éñüêî¿ áåçòðàäèö³éíîñò³ íàä ºâðîïåéñüêîþ ïðèãí³÷åí³ñòþ òðàäèö³ÿìè âèñëîâëþâàâ, óñóïåðå÷ ³íøèì ñâî¿ì îö³íêàì, Ï.×ààäàåâ â “Àïîëîãèè ñóìàñøåäøåãî”).
Âèíèêàº ñïîêóñà çàñòîñóâàòè àíàëîã³÷íèé êðèòåð³é ùîäî Óêðà¿íè, ÿêà, çäàºòüñÿ, ìàº á³ëüø³,
õî÷ òðîõè é ³íàêø³, ï³äñòàâè ï³äïàñòè ï³ä öåé
ïàðàäîêñ. ² òàê³ ñïðîáè ðîáëÿòüñÿ. Îñü, ìîæå,
íàéâèðàçí³øèé çðàçîê: “Áîãàòñòâî êóëüòóðíîé
òðàäèöèè – äàëåêî íå âñåãäà è íå âî âñåì ïðåèìóùåñòâî. Òðàäèöèÿ ñêîâûâàåò. È íå Âèçàíòèÿ,
ñîõðàíèâøàÿ âåëèêóþ òðàäèöèþ, à áîëåå “âàðâàðñêèé” Çàïàä Åâðîïû (à â íåé ñîâñåì “âàðâàðñêèé” ñåâåðî-çàïàä, à íå Èòàëèÿ) ñîâåðøàåò ïðîðûâ ê äåìîêðàòèè è ñâîáîäíîé ýêîíîìèêå.
È íà Âîñòîêå ïåðâûé óñïåøíûé ïåðåõîä ê
ñîâðåìåííîìó îáùåñòâó ñîâåðøàåò íå Êèòàé ñ
åãî âåëè÷àéøåé êóëüòóðíîé òðàäèöèåé, à ßïîíèÿ,
ñ êóëüòóðîé áîëåå ìîëîäîé è “ïðîâèíöèàëüíîé”.
Ìîæåò áûòü, íå÷òî ïîäîáíîå ìû âèäèì è ïðè
ñðàâíåíèè Ðîññèè è Óêðàèíû. Ñàìî áîãàòñòâî è
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ñïåöèôè÷åñêèé õàðàêòåð ðîññèéñêîé êóëüòóðû,
ôîðìèðîâàâøåéñÿ â èìïåðñêèõ è íåäåìîêðàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ìîãóò áûòü ïðåïÿòñòâèåì ïðè
ðåøåíèè çàäà÷ ïîñòðîåíèÿ äåìîêðàòèè, à áåäíîñòü è “ïëåáåéñêèé” õàðàêòåð óêðàèíñêîé –
îêàçàòüñÿ ïðåèìóùåñòâîì”2. Âàæêî ñêàçàòè, ÷è
öå ïðèïóùåííÿ ìàº øàíñè ñêîîðäèíóâàòèñÿ ç ³ñòîðè÷íîþ ðåàëüí³ñòþ (³ñòîðè÷íèì ìàéáóòòÿì).
Íàäòî ñêëàäíà êîìá³íàö³ÿ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ
ïîòð³áíà äëÿ éîãî ñïðàâäæåííÿ. (Áëèæ÷èì äî
çä³éñíåííÿ âîíî áóëî íà ïî÷àòêó XX ñò. ³ â 20³ ðîêè, çà ïîòóæíîãî âèáóõó òâîð÷èõ ñèë óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, – äî ô³çè÷íîãî âèíèùåííÿ “óêðà¿íñüêîãî â³äðîäæåííÿ”). Àëå – ³ñòîð³ÿ íå ñïèíèëàñÿ, ó íå¿ â çàïàñ³ çàâæäè íåìàëî ñþðïðèç³â,
³ ã³ðêèõ, ³ âò³øíèõ...
² òóò, çäàºòüñÿ, âàðòî âðàõîâóâàòè ùå îäèí
÷èííèê. Çìàãàëüí³ñòü (÷è é áîðîòüáà) ñóñï³ëüñòâ
– ñòèìóë ðîçâèòêó, ãàðàíò³ÿ â³ä çàñòèãëîñò³ é òóïèêîâîñò³, àëå âîäíî÷àñ âîíà ìîæå çàäàâàòè ïðèìóñîâèé íàïðÿì ðîçâèòêó. Â ðåàëüí³é ³ñòîð³¿ íàö³îíàëüí³ ö³ííîñò³, ³äå¿, íàñòàíîâëåííÿ çàâæäè
çàçíàâàëè çîâí³øíüîãî òèñêó, íåð³äêî ñòàâàëè
æåðòâîþ êîíêóðåíòíîñò³, íå âñòèãøè àáî íå
ñïðîì³ãøèñü ðîçãîðíóòè âëàñí³ ñóòíîñò³. Êàðòèíà
³ñòîðè÷íî¿ çìàãàëüíîñò³ öèõ ³äåé òà ñóòíîñòåé
çíà÷íîþ ì³ðîþ ñïîòâîðåíà â ðåçóëüòàò³ äèêòàòó
ïîçàö³íí³ñíèõ, ïðàãìàòè÷íèõ ïîòðåá. Îäí³ºþ ç
òàêèõ äåñïîòè÷íèõ ïðàãìàòè÷íèõ ïîòðåá â ³ñòîð³¿ áóëà (³ çàëèøàºòüñÿ) ïîòðåáà â³éñüêîâî¿
åôåêòèâíîñò³ ñóñï³ëüñòâ, ùî äåôîðìóâàëî ¿õíþ
ñòðóêòóðó ö³ííîñòåé ³ ïîçáàâëÿëî ïåðñïåêòèâ ñóñï³ëüñòâà á³ëüø ãóìàí³ñòè÷íî íàëàøòîâàí³. Íå
ìåíø çëîâ³ñíîþ áóëà ³ ùå á³ëüøîþ ì³ðîþ ñòàº
ä³ÿ ñïîæèâàöüêîãî ³ìïóëüñó, ã³ïåðòðîô³ÿ ñïîæèâàöüêîãî ñòàíäàðòó, ùî, àïåëþþ÷è í³áèòî äî
ïðèðîäíèõ ëþäñüêèõ ïîòðåá, íàñïðàâä³ àáî ñïîòâîðþº ¿õ, àáî åêñïëóàòóº ¿õ
çîâñ³ì íå â íàïðÿì³ ðîçâèòêó ëþäñüêî¿ îñîáèñòîñò³ òà äóõîâíèõ ö³ííîñòåé. Â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ãîðó áåðå ñóñï³ëüñòâî, íàëàøòîâàíå íà íåñê³í÷åííå çàäîâîëåííÿ íåñê³í÷åííî ñàìîïîðîäæóâàíèõ âèãàäëèâèõ, àëå ïðèì³òèâíèõ ïîòðåá, à íå
ñóñï³ëüñòâà, ÿê³ ìîãëè á çîñåðåäèòèñÿ íà äóõîâíîìó ðîçâèòêó ñâî¿õ ãðîìàäÿí ïðè çàáåçïå÷åíí³
ñïðàâä³ íåîáõ³äíèõ ïîòðåá.
Òàêà ãëîáàëüíà ñèòóàö³ÿ âíîñèëà ³ âíîñèòèìå
ñâî¿ ³ñòîòí³, ÷àñîì ãåòü íåñïîä³âàí³, êîðåêòèâè ³
â ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó íàö³îíàëüíèõ êóëüòóð, ³
â ¿õí³ “ä³àëîãè”.
Åëåìåíòàìè íàö³îíàëüíîãî êóëüòóðíîãî ïðîåêòó ìàþòü áóòè ³ ðåàëüíå îñâîºííÿ âñ³º¿ ïîâíîòè
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ïåðåòâîðåííÿ ¿¿ â àêòóàëüíèé ÷èííèê ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ñóñï³ëüñòâà (âàæëèâå ì³ñöå â ö³é ñïàäùèí³ íàëåæèòü ö³ííîñòÿì,
ÿê³ ñòâîðèëè óêðà¿íö³ â ä³àñïîð³ – îòæå, éäåòüñÿ ïðî ³íòåãðàö³þ ð³çíèõ â³äëàì³â íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðè); ³ ïîäîëàííÿ ñòåðåîòèï³â ñïðèéíÿòòÿ
óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè; ³ ìîäåðí³çàö³ÿ ³íôðàñòðóêòóðè êóëüòóðè, ¿¿ òåõíîëîã³÷íå ïåðåîçáðîºííÿ;
Îäíàê òðåáà âèçíàòè, ùî òà ïåðåîðãàí³çàö³ÿ
êóëüòóðíî¿ ñâ³äîìîñò³ é êóëüòóðíî¿ ðåàëüíîñò³,
ÿêà íèí³ â³äáóâàºòüñÿ, ìàº áàãàòî â ÷îìó õàîòè÷íèé õàðàêòåð, ¿é áðàêóº ñòðóêòóðíîñò³.
Íàøà êóëüòóðíà ³ñòîð³ÿ ñêëàäàëàñÿ òàê, ùî â
ò³ ïîð³âíÿíî ñïðèÿòëèâ³ ïåð³îäè, ÿê³ âèïàäàëè
Óêðà¿í³ íå ÷àñòî, òâîð÷à åíåðã³ÿ íàö³¿ íàìàãàëàñÿ íàäîëóæèòè çãàÿíå ³ çà ë³÷åí³ ðîêè ïðîéòè
òîé øëÿõ, ÿêèé ³íø³ íàðîäè ïðîõîäèëè çà äåñÿòèë³òòÿ ³ ñòîë³òòÿ. Â ðåçóëüòàò³ ìè îäåðæóâàëè
³íêîëè ñïðîùåííÿ, ³íêîëè íåïåðåòðàâëåí³ çàïîçè÷åííÿ, à ³íêîëè ïîºäíàííÿ ð³çíèõ ñòèë³â, ùî
ìîãëî ïîðîäæóâàòè íåñïîä³âàí³ ÿâèùà, çäàòí³
çáàãàòèòè ñâ³òîâó êóëüòóðó îðèã³íàëüíèì øòðèõîì. Òàê, â Óêðà¿í³ ê³íöÿ XVI – ïî÷àòêó XVII
ñò. ìàéæå îäíî÷àñíî çãðóïóâàëèñÿ ç çàï³çíåííÿì
âïëèâè Â³äðîäæåííÿ, Ðåôîðìàö³¿ ³ Êîíòððåôîðìàö³¿. Íà ïî÷àòêó XX ñò. ìàéæå îäíî÷àñîâî àáî
â ïðèñêîðåíîìó ðèòì³ íàøå ìèñòåöòâî ïðîéøëî
àáî íàìàãàëîñÿ ïðîéòè òàê³ ð³çí³ åòàïè åñòåòè÷íî¿ ñàìîðåàë³çàö³¿, ÿê ñèìâîë³çì, ³ìàæèí³çì, ôóòóðèçì, àáñòðàêö³îí³çì. Íèí³ ìàºìî íå òàê êîíòàì³íàö³þ, ÿê ìåõàí³÷íó àìàëüãàìó êëàñè÷íî¿
òðàäèö³¿ ³ ìîäíèõ ³ííîâàö³é, åë³òàðíîãî ìîäåðí³çìó ³ ìàñîâîãî ïîïóëÿðíîãî ïîñòìîäåðí³çìó òà
ð³çíèõ åêëåêòè÷íèõ ñòèë³â.
Çì³øóâàííÿ ñòèë³â ³ ñòðóêòóð ï³äñèëþºòüñÿ
ïîñòêîëîí³àëüíèì ñèíäðîìîì. Äî öüîãî äîëó÷àºòüñÿ åíåðã³éíèé ³ ìîëîäå÷èé äèëåòàíòèçì. Áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî öå ñòàíå ïðîöåñîì, õàé ³ íåëåãêèì, àëå âñå-òàêè íàðîäæåííÿ íîâî¿ åñòåòè÷íî¿ ÿêîñò³. Òèì ÷àñîì äîâîäèòüñÿ â³äçíà÷èòè, ùî
ïîêè ùî íå ìàþòü óñï³õó ñïðîáè ï³äíåñåííÿ
êóëüòóðíî¿ ñôåðè íà ÿê³ñíèé ð³âåíü, ã³äíèé íåçàëåæíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ äåðæàâè, îñîáëèâî â òèõ
ä³ëÿíêàõ, ùî ìàþòü ³íäóñòð³àëüíèé õàðàêòåð: òåëåáà÷åííÿ, â³äåî, ê³íî, ðàä³î, âèäàâíè÷à ñôåðà ³
äðóê, øîó-á³çíåñ òîùî.
Ñåðåä ïðè÷èí, êð³ì çàçíà÷åíèõ âèùå, ³ òàê³.
Äóæå íèçüêèé ñòàðòîâèé ð³âåíü, îñîáëèâî â ìàòåð³àëüí³é áàç³ òà êâàë³ô³êàö³¿ êàäð³â. Âåëè÷åçíà
³íåðòí³ñòü óñïàäêîâàíèõ â³ä ìèíóëîãî ñòðóêòóð,
ïðè íàäçâè÷àéí³é øâèäêîñò³ ¿õíüîãî ïðèñòîñóâàííÿ äî íîâî¿ êîí’þíêòóðè. Á³äí³ñòü ³ çàñòàð³ë³ñòü
òåîðåòè÷íèõ ðîçðîáîê ó ñôåð³ êóëüòóðíî¿ ïîë³òèêè, áðàê ñâ³æèõ êîíöåïòóàëüíèõ ³ òâîð÷èõ ³äåé.
Ó çàãàëüíîìó ð³÷èù³ ñóñï³ëüíèõ òà ãîñïîäàð÷èõ ðåôîðì, ùî ¿õ ïðîöåñ, ñïîä³âàºìîñÿ, âñå-òàêè â³äáóâàòèìåòüñÿ â Óêðà¿í³, ðåôîðìóâàííÿ
êóëüòóðíî¿ ñôåðè ìàº, íà íàø ïîãëÿä, ñêîíöåíòðóâàòèñÿ íà òàêèõ ãîëîâíèõ íàïðÿìêàõ.
Ïåðøèé. Äåìîíîïîë³çàö³ÿ ³íäóñòð³¿ êóëüòóðè
ç ïåâíèì, ð³çíèì äëÿ îêðåìèõ ãàëóçåé, ðîçäåð-

æàâëåííÿì ¿¿, ïðè çàáåçïå÷åíí³ àäåêâàòíî¿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè “ñòàíîâîãî õðåáòà” êóëüòóðíî¿
³íôðàñòðóêòóðè. Âîäíî÷àñ ñòâîðåííÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ñèñòåìè ìàòåð³àëüíîãî, ïðàâîâîãî,
ïñèõîëîã³÷íî-ïåäàãîã³÷íîãî ³ îðãàí³çàö³éíî-ìåòîäîëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ øèðîêî¿ äîñòóïíîñò³
ö³ííîñòåé êóëüòóðè äëÿ âñ³õ âåðñòâ íàñåëåííÿ.
Ðîçðîáëåííÿ äåðæàâíèõ ãàðàíò³é çàõèñòó â³ä íàäì³ðíî¿ êîìåðö³àë³çàö³¿ êóëüòóðè òà ïîðóøåíü
ïðèíöèïó ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³, îñîáëèâî â
åñòåòè÷íîìó âèõîâàíí³ ä³òåé.
Äðóãèé. Òåõí³÷íå ³ òåõíîëîã³÷íå ïåðåîçáðîºííÿ, àáñîëþòíî íåîáõ³äíå â òàêîìó ìàñøòàá³, ùîá
ê³ëüê³ñí³ ð³çíèö³ òåõí³÷íèõ ïàðàìåòð³â íå îáåðòàëèñÿ íåçâîðîòíèì ÿê³ñíèì â³äðèâîì â³ä ïåðåäîâèõ êóëüòóð.
Òðåò³é. Ðàäèêàëüíå ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíîãî
ð³âíÿ ïðàö³âíèê³â ³íäóñòð³¿ êóëüòóðè.
×åòâåðòèé. Ïîë³òè÷íå, ïðàâîâå ³ ìàòåð³àëüíå
ãàðàíòóâàííÿ ñâîáîäè òâîð÷îñò³ é ïëþðàë³ñòè÷íèõ òåíäåíö³é ó êóëüòóð³ òà ìèñòåöòâ³.
Ï’ÿòèé. Ðàäèêàëüíå ï³äíåñåííÿ òåîðåòè÷íîãî,
êîíöåïòóàëüíîãî ð³âíÿ êóëüòóðíî¿ ïîë³òèêè ³ âçàãàë³ ôóíêö³îíóâàííÿ ñôåðè êóëüòóðè, ñòâîðåííÿ
äîñë³äíèöüêèõ îñåðåäê³â ñó÷àñíîãî ñâ³òîâîãî ð³âíÿ ç àíàë³òè÷íèìè ³ ïðîãíîñòè÷íèìè çàâäàííÿìè.
Øîñòèé. ²íòåãðàö³ÿ â ºâðîïåéñüê³ òà ñâ³òîâ³
êóëüòóðí³ ïðîöåñè, ì³æíàðîäí³ òåõí³÷í³ òà îðãàí³çàö³éí³ ñòðóêòóðè.
Ñåðåä îñíîâíèõ íàïðÿìê³â êóëüòóðíî¿ ïîë³òèêè ñë³ä ïåðåäáà÷èòè çáåðåæåííÿ, îõîðîíó ³ â³äòâîðåííÿ êóëüòóðíî-³ñòîðè÷íîãî äîâê³ëëÿ, âñåá³÷íå âèêîðèñòàííÿ êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè, ðîçøèðåííÿ êóëüòóðíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ñåëà òà ïðèñòîñóâàííÿ ¿¿ äî ïðîöåñ³â äåöåíòðàë³çàö³¿, ðîçäåðæàâëåííÿ ³ ôåðìåðèçàö³¿, ùî çì³íþþòü ñòðóêòóðó ñåëà. ²íòåíñèâíå íàñè÷åííÿ ì³ñüêîãî êóëüòóðíîãî ïîáóòó ³ äîçâ³ëëÿ ôîðìàìè óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè. Ðîçâèòîê ìîëîä³æíî¿ ñóáêóëüòóðè â íàö³îíàëüíèõ ôîðìàõ, âèêîðèñòàííÿ
áàãàòñòâà àëüòåðíàòèâ ñàìî¿ êóëüòóðè, ð³çíîìàí³òíîñò³ òåíäåíö³é ³ ñìàê³â. Ï³äòðèìêà êóëüòóðíèõ
³ííîâàö³é òà ïîøóêîâèõ, àâàíãàðäîâèõ, åêñïåðèìåíòàëüíèõ òåíäåíö³é ó ìèñòåöòâ³, çáàëàíñóâàííÿ êîíñåðâàòèâíî¿, ñòàá³ë³çóþ÷î¿ – ³ äèíàì³çóþ÷î¿, íîâàòîðñüêî¿ ôóíêö³¿ êóëüòóðè. Ï³äòðèìêà
êóëüòóð ð³çíèõ íàö³îíàëüíèõ ãðóï, ùî º íåâ³ä’ºìíîþ ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ øèðøîãî ïðèíöèïó çàõèñòó íàö³îíàëüíèõ êóëüòóð ÿê ñôåðè ñàìîñâ³äîìîñò³ åòíîñ³â, ðîçóìíîãî â³äìåæóâàííÿ öèõ êóëüòóð â³ä åêñïàíñ³¿ ³íøèõ ³ ñèëüí³øèõ ìàñîâèì ïîòåíö³àëîì. Ïðè öüîìó íå ìåíø âàæëèâî óíèêíóòè çàãðîçè çàìêíóòîñò³, îáìåæåííÿ ïðèðîäíîãî ä³àëîãó êóëüòóð. Ïîòð³áíà ïäòðèìêà êóëüòóðíîãî æèòòÿ â ðåã³îíàõ, ðåã³îíàëüíèõ ôîðì êóëüòóðè.
Â ñó÷àñí³é óêðà¿íñüê³é êóëüòóð³ íåäîñòàòíüî
âèêîðèñòàíà ¿¿ ðåã³îíàëüíà áàãàòîìàí³òí³ñòü ³
âîäíî÷àñ ùå íå îêðåñëåíèé âèðàçíî ¿¿ ñîáîðíîö³ë³ñíèé îáðàç.
Çì³ñò ³ ñòðóêòóðà îñâ³òè ìàþòü ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³ ãðîìàäÿíèíà
íåçàëåæíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ Óêðà¿íè, âêëþ÷åíî¿
äî ºâðîïåéñüêî¿ ³ ñâ³òîâî¿ ñï³ëüíîòè. Ñòðàòåã³ÿ
ðîçâèòêó îñâ³òè â Óêðà¿í³ íà íàéáëèæ÷å äåñÿòèë³òòÿ ³ ïîäàëüøó ïåðñïåêòèâó – â ñòâîðåíí³
òàêî¿ ¿¿ ñèñòåìè, ÿêà â³äïîâ³äàëà á âèìîãàì ñó÷àñíî¿ öèâ³ë³çàö³¿, âèçíà÷àëüíîþ âëàñòèâ³ñòþ
ÿêî¿ º âèñîêà ì³ðà äèíàì³çìó. Â ñèñòåì³ îñâ³òè
ìàº áóòè çàêëàäåíà çäàòí³ñòü äî ñàìîðåãóëÿö³¿,
øâèäêîãî ðåàãóâàííÿ é êîðåêö³é ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âèìîã æèòòÿ. Âîäíî÷àñ ïîâèíí³ áóòè âðàõîâàí³ é ò³ îñîáëèâ³ óìîâè, â ÿêèõ ïåðåáóâàº
Óêðà¿íà, ò³ ñïåöèô³÷í³ çàâäàííÿ, ùî ñòîÿòü ïåðåä íåþ. Ïð³îðèòåòíå ì³ñöå â øê³ëüíèõ ïðîãðàìàõ ñë³ä çàáåçïå÷èòè âèâ÷åííþ óêðà¿íñüêî¿
ìîâè é ë³òåðàòóðè, ³ñòîð³¿ é ãåîãðàô³¿ Óêðà¿íè,
íàðîäîçíàâñòâà é ìèñòåöòâîçíàâñòâà – òîáòî
òèõ ïðåäìåò³â, ÿê³ ôîðìóþòü â ó÷í³â íàö³îíàëüíó ñàìîñâ³äîì³ñòü, âêëþ÷àþòü ¿õ â óêðà¿íñüêèé
ñîö³îêóëüòóðíèé ïðîñò³ð. Ðàçîì ç òèì ñèñòåìà
îñâ³òè é âèõîâàííÿ ìàº ð³øó÷å óñóâàòè íàö³îíàëüíå âóçüêîãëÿäñòâî ³ ñàìîäîñòàòí³ñòü. Ñèñòåìà îñâ³òè ïîâèííà ñòâîðèòè ïåðåäóìîâè äëÿ
ôîðìóâàííÿ îñîáèñòîñò³, âêîð³íåíî¿ â íàö³îíàëüíèé êóëüòóðíèé ãðóíò ³ âîäíî÷àñ â³äêðèòî¿
äî ³íøèõ êóëüòóð, ¿õí³õ ³äåé òà ö³ííîñòåé, çäàòíî¿ ñèíòåçóâàòè íàö³îíàëüí³ é çàãàëüíîëþäñüê³
ö³ííîñò³, ñïðîìîæíî¿ äàâàòè àäåêâàòíó â³äïîâ³äü
íà âèêëèêè äîáè.
Îäèí ³ç òàêèõ âèêëèê³â – çì³íà ôîðì ôóíêö³îíóâàííÿ êóëüòóðíèõ òåêñò³â. Çîêðåìà, â ì³ðó
òîãî, ÿê ìàñîâîãî âæèâàííÿ íàáóâàº êîìï’þòåðíà ³ êîï³þâàëüíà òåõí³êà, ÿê ñâ³ò çàâîéîâóº “²íòåðíåò” - çìåíøóºòüñÿ çíà÷åííÿ ³ íåçàì³íèì³ñòü
êíèãè, òðàäèö³éíó âèäàâíè÷ó ñïðàâó ò³ñíèòü íîâ³òí³é “ñàìâèäàâ”, ñòàòóñ ÿêîãî óð³âíþâàòèìåòüñÿ ç³ ñòàòóñîì “òåáåâèäàâó” ÷è “âñ³õâèäàâó”. Äåäàë³ á³ëüøîþ ïðîáëåìîþ ñòàâàòèìå íå ïðîïîçèö³ÿ, à ïîïèò. Ïðîïîíóâàòè çìîæå êîæåí, àëå õòî
íà íüîãî â³äãóêíåòüñÿ, õòî éîãî ïî÷óº, õòî éîãî
çíàéäå â îêåàí³ ³íôîðìàö³¿, õòî ïðî íüîãî âçàãàë³ çíàòèìå? Îñîáëèâî òðèâîæí³ òóò ïåðñïåêòèâè
äëÿ óêðà¿íñüêîãî ñëîâà, óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, êîëî ðåöèï³ºíò³â ÿêèõ ³ áåç òîãî âóçüêå ³ íåêîíñîë³äîâàíå.
Òóò ïîòð³áíà ñèñòåìà çàõîä³â, ðîçðàõîâàíà íà
³ñòîðè÷íó ïåðñïåêòèâó. Â öüîìó êîíòåêñò³ âåëèêå çíà÷åííÿ ìîæå ìàòè çä³éñíåííÿ Íàö³îíàëüíî¿
ïðîãðàìè ³íôîðìàòèçàö³¿ Óêðà¿íè, äîïîâíåíî¿
ïðîåêòîì “²íôîðìàòèçàö³ÿ ãóìàí³òàðíî¿ ñôåðè
Óêðà¿íè”, ùî éîãî ðîçðîáëåíî â Íàö³îíàëüí³é

àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè ³ ùî ïåðåäáà÷àº,
çîêðåìà, ñòâîðåííÿ öèôðîâî¿ îí-ëàéíîâî¿ á³áë³îòåêè íàóêîâî¿ ïåð³îäèêè Óêðà¿íè, íîâîãî ïîêîë³ííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ
àêàäåì³÷íèõ ñëîâíèê³â íà îïòè÷íèõ äèñêàõ, åëåêòðîííî¿ åíöèêëîïåä³¿ “Òàðàñ
Øåâ÷åíêî” òà ³íøå.
Îñîáëèâî ñë³ä íàãîëîñèòè íåîáõ³äí³ñòü ìîäåðí³çàö³¿ ñëîâíèêàðñòâà. Ñüîãîäí³ âîíî äàëåêî íå
â³äïîâ³äàº ñóñï³ëüíèì ïîòðåáàì ³ íå çàäîâîëüíÿº
çàïèò³â îñâ³òè, êóëüòóðè, íàóêè, ä³ëîâîäñòâà, ÷åðåç ùî íà êíèæêîâîìó ðèíêó ç’ÿâëÿþòüñÿ ð³çí³
íåÿê³ñí³ ñëîâíèêîâ³ ïðîäóêòè. Íåäîðîçâèíåí³ñòü
óêðà¿íñüêî¿ ëåêñèêîãðàô³÷íî¿ áàçè ïðèçâîäèòü ³
äî â³äñòàâàííÿ ó ãàëóç³ êîìï’þòåðíèõ ñèñòåì îïðàöþâàííÿ ïðèðîäíî¿ ìîâè, ùî ïðîãðàìóº â³äñòàâàííÿ ó ãàëóç³ ñòâîðåííÿ ñèñòåì øòó÷íîãî ³íòåëåêòó – ÿäðà ³íòåëåêòóàëüíèõ òåõíîëîã³é ÕÕ²
ñò. Ñþäè æ äîëó÷àºòüñÿ ³ íàäçâè÷àéíî âàæëèâà
ïðîáëåìà ñòàíäàðòèçàö³¿ íàóêîâî¿ òåðì³íîëîã³¿,
íåðîçâ’ÿçàí³ñòü ÿêî¿, êð³ì óñüîãî ³íøîãî, ãàëüìóº
³ ðîçâèòîê óêðà¿íîìîâíî¿ íàóêîâî¿ ïðîäóêö³¿.
Çàãàëîì êàæó÷è, îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ
çàâäàíü íàøîãî êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó º ââåäåííÿ
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè â êîëî ñó÷àñíèõ êîìï’þòåðíèõ
êîìóí³êàö³é.
Ó ãàëóç³ êóëüòóðîëîã³¿, ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ³
ìèñòåöòâîçíàâñòâà íåâ³äêëàäíèìè çàâäàííÿìè º
ðîçðîáëåííÿ òåîðåòè÷íèõ çàñàä íàóêîâîãî äîñë³äæåííÿ ïðîáëåì êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà, òåðì³íîëîã³÷íèõ íîðìàòèâ³â, ðîçâèòîê äæåðåëîçíàâ÷î¿
áàçè (ó òîìó ÷èñë³ ïîâíà êàòàëîã³çàö³ÿ ôîíä³â
óêðà¿íñüêîãî ìèñòåöòâà ÿê ìóçå¿â, òàê ³ ïðèâàòíèõ êîëåêö³é â Óêðà¿í³ é çà êîðäîíîì, óâåäåííÿ â³äïîâ³äíèõ äàíèõ äî êîìï’þòåðíîãî îáë³êó
òà êîìóí³êàòèâíèõ ñèñòåì ²íòåðíåòó); ôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿ âèäàâíè÷î¿ ïðîãðàìè ç êóëüòóðîëîã³¿ òà ìèñòåöòâîçíàâñòâà; çáëèæåííÿ êóëüòóðîëîã³¿ ³ ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ íàóêè ç îñâ³òîþ, âèäàííÿ ï³äðó÷íèê³â ³ ïîñ³áíèê³â ç êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâà äëÿ øê³ë ³ âóç³â.
Òèì ÷àñîì äîâîäèòüñÿ ñêàçàòè é ïðî òå, ùî,
íå áåç ï³äñòàâ íàõâàëÿþ÷èñü ìåòîäîëîã³÷íèì ïåðåîçáðîºííÿì â ³íòåðïðåòàö³¿ íàøî¿ ë³òåðàòóðíî¿
òà ìèñòåöüêî¿ êëàñèêè, ìè âòðà÷àºìî òðàäèö³þ
ãðóíòîâíîãî ôàêòîãðàô³÷íîãî ³ äæåðåëîçíàâ÷îãî
çàáåçïå÷åííÿ, òà é ïðîñòî äîáðîãî çíàííÿ ïðåäìåòó, âòðà÷àºìî ëþäåé, ÿê³ áóëè íîñ³ÿìè òàêîãî
çíàííÿ, ³ íå çíàõîäèìî ð³âíîö³ííî¿ êîìïåíñàö³¿.
Ñîðîì ñêàçàòè, àëå íàì ñüîãîäí³ áðàêóº øåâ÷åíêîçíàâö³â (ùî ãîñòðî â³ä÷óâàºòüñÿ ïðè ï³äãîòîâö³ Øåâ÷åíê³âñüêî¿ Åíöèêëîïåä³¿), ³ ôðàíêîçíàâö³â, ³ äîñë³äíèê³â óêðà¿íñüêî¿ ìóçè÷íî¿ òà ìàëÿðñüêî¿ êëàñèêè – ìàþ íà óâàç³ ïðîáëåìàòè÷í³ñòü
çàáåçïå÷åíîñò³ íà ìàéáóòíº öèõ íàéâàæëèâ³øèõ
íàïðÿìê³â êóëüòóðîëîã³÷íîãî óêðà¿íîçíàâñòâà êàäðàìè ç ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ. Ùîñü íå âèäíî íîâèõ ôóíäàìåíòàëüíèõ ÷è ïðèíöèïîâî âàæëèâèõ
ïðàöü ³ ïðî òàê³ êëþ÷îâ³ ïîñòàò³ óêðà¿íñüêî¿
êóëüòóðè ïåðøî¿ ïîëîâèíè ÕÕ ñò., ÿê Âîëîäèìèð
Âèííè÷åíêî, Ìèêîëà Õâèëüîâèé, Ìèêîëà Çåðîâ,
Ìèõàéëî Áîé÷óê, Îëåêñàíäð Àðõèïåíêî, Àíàòîë³é Ïåòðèöüêèé, Ìèêîëà Ëåîíòîâè÷. Áðàêóº ³
óçàãàëüíþâàëüíèõ äîñë³äæåíü êóëüòóðíî¿ ïðîäóêö³¿ óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè, ³ êîíöåïòóàëüíî¿ ³íòåðïðåòàö³¿ ñüîãî÷àñíèõ êóëüòóðíèõ ïðîöåñ³â â Óêðà¿í³. Ñóâîðèì ³ñïèòîì äëÿ íàøèõ íàóêîâö³â
ñòàº ðîáîòà íàä ï’ÿòèòîìíîþ “²ñòîð³ºþ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè”.
²íñòèòóò ìèñòåöòâîçíàâñòâà, ôîëüêëîðèñòèêè
òà åòíîëîã³¿ ³ì. Ì.Ò.Ðèëüñüêîãî ðîçðîáëÿº ïðîåêò
êîìïëåêñíî¿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ç åêîëîã³¿ åòíîêóëüòóðè, ÿêà ïåðåäáà÷àòèìå äåðæàâíó ñèñòåìó îõîðîíè ôîëüêëîðíî-åòíîãðàô³÷íî¿ ñïàäùèíè
íàøîãî íàðîäó, ñïðèÿòèìå çáåðåæåííþ éîãî
òðàäèö³é ³ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé, âêëþ÷åííÿ ¿õ â
îáñÿã êóëüòóðíîãî ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ñó÷àñíîãî
óêðà¿íöÿ. Ìîæëèâî, öå äîïîìîæå òðîõè “çàãíóçäàòè” ìîíñòðà ìàñêóëüòó, “ïîñàäèâøè” éîãî íà
ì³öíèé õðåáåò íàðîäíîãî ìèñòåöòâà? Ïðîôåñ³îíàë³çàö³ÿ íàðîäíîãî ìèñòåöòâà çàãðîæóº âòðàòîþ
áóòò³éíîãî õàðàêòåðó éîãî ôóíêö³îíóâàííÿ, àëå
ìîæå äîïîìîãòè çáåðåæåííþ éîãî òâîð÷îãî äóõó ³ àêòèâíîñò³ ñïðèéìàííÿ, íà â³äì³íó â³ä ïàñèâíîãî, ñïîæèâàöüêîãî ñïðèéíÿòòÿ ïðîôåñ³éíîãî ìèñòåöòâà.
ßê³ ïàðàìåòðè êóëüòóðíî¿ ñâ³äîìîñò³ ìîæóòü
ãàðàíòóâàòè íàö³îíàëüíó ³äåíòè÷í³ñòü îñîáèñòîñò³?
Òàêî¿ ãàðàíò³¿ íå äàº òèïîâå äëÿ çíà÷íî¿ ÷àñòèíè ³íòåë³ãåíö³¿ “ðîç÷èíåííÿ” äåÿêèõ çíàíü ïðî
óêðà¿íñüêó êóëüòóðó ³ â³äïîâ³äíèõ ö³íí³ñíèõ “â³ðîâèçíàíü” – ó á³ëüø àáî ìåíø øèðîêîìó îáñÿç³ ïåðåæèâàíü ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè (à ôàêòè÷íî
– ðîñ³éñüêî¿ ç åëåìåíòàìè ñâ³òîâî¿ â ðîñ³éñüê³é
çàäàïòîâàíîñò³).
Íå äàº òàêî¿ ãàðàíò³¿ ³ êóëüòóðíà ñâ³äîì³ñòü,
ùî âêëþ÷àº ò³ëüêè ÿâèùà óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ³
ïî÷àñòè ïðîôåñ³éíî¿ êóëüòóðè. Ïåâíå êîëî
ñóá’ºêò³â òàêî¿ ñâ³äîìîñò³, íå ñêàëàìó÷åíî¿ ôàêòàìè ³íøèõ êóëüòóð ³ óáåçïå÷åíî¿ â³ä íèõ ñâî¿ì
ïîðîãîì ñïðèéíÿòòÿ, çäàºòüñÿ ³ ñîá³, ³ áàãàòüîì
íåïîðóøíîþ ôîðòåöåþ óêðà¿íñüêî¿ òðàäèö³¿,
ïðèíöèïîâèì ³ äåìîíñòðàòèâíèì íîñ³ºì íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³, â³äïîâ³äíî é ïîâîäèòüñÿ íåïîñòóïëèâî é ÷àñòî àãðåñèâíî. Îäíàê íàñïðàâä³
öå óùåðáí³ ñâ³äîì³ñòü òà ³äåíòè÷í³ñòü, íå çäàòí³
âèñòîÿòè â ñó÷àñíîìó â³äêðèòîìó ñâ³ò³ ³ áåçïåðñïåêòèâí³.
Ñïðàâæíþ ãàðàíò³þ ìîæå äàòè ëèøå òà êóëüòóðíà ñàìîñâ³äîì³ñòü, ÿêà â³äïîâ³äàº çäàòíîñò³
íàö³îíàëüíî¿ êóëüòóðè áóòè ³íòåðïðåòàòîðîì ñâ³òîâîãî æèòòÿ ³ îïàíîâóâàòè, çàñâîþâàòè, ïðèâëàñíþâàòè ñâ³òîâó êóëüòóðó.
Òðè îñíîâí³ êàíàëè òàêîãî “ïðèâëàñíåííÿ”:
ïåðåêëàäàííÿ ð³äíîþ ìîâîþ òåêñò³â ñâ³òîâî¿
êóëüòóðè; âïðîâàäæåííÿ ÷åðåç îñâ³òó çíàííÿ ³íøèõ ìîâ; âëàñíà, î÷èìà ñâîº¿ êóëüòóðè, ³íòåðïðåòàö³ÿ ñâ³òîâî¿ êóëüòóðè.

Õî÷ó ñêàçàòè ïðî öå îñòàííº. Ñüîãîäí³ ìàºìî äåÿêå – õî÷ ³ çîâñ³ì ùå íåäîñòàòíº – ïîñèëåííÿ íàóêîâîãî ³íòåðåñó äî êóëüòóð íàðîä³â
Çàõîäó. Àëå ÷è íå âòðà÷àºìî ìè Øîòà Ðóñòàâåë³ ³ Áàðàòàøâ³ë³, Í³çàì³ ³ Íàâî¿, Àáîâÿíà ³ Òóìàíÿíà, Êîëàñà ³ Ðàéí³ñà, Òàììñààðå ³ Þë³þ
Æåìàéòå? ß âæå íå êàæó ïðî Ìåëåæà ³ Áèêîâà, Äðóöå ³ Ãàìçàòîâà, Àéòìàòîâà ³ Àâ³æþñà,
ÿêèõ ðîçêð³ïà÷åíå íåâ³ãëàñòâî âæå ìàëî íå îòîòîæíþº ç îñòîãèäëîþ ðàäÿíñüê³ñòþ. Íàñïðàâä³ æ
ìè âòðà÷àºìî ö³ë³ ïëàñòè êóëüòóðè íàøèõ äîáðèõ ñóñ³ä³â – ³ âîäíî÷àñ ³ñòîð³þ íàøî¿ ñï³ëüíî¿
ç íèìè áîðîòüáè çà ñàìîñòîÿííÿ, ñï³ëüíîãî ïðîòèñòîÿííÿ öàðñüê³é ³ á³ëüøîâèöüê³é ³ìïåð³ÿì;
çàòèðàºìî ïàì’ÿòü ïðî íàøó â³äçèâí³ñòü íà áîë³
îäèí îäíîãî – ³ öå òîä³, êîëè ïåðåä íàìè çíîâó ñòîÿòü îäíàêîâ³ ³ñòîðè÷í³ çàâäàííÿ.
Òðèâîãó âèêëèêàº ³ ìàéáóòíº ñëàâ³ñòè÷íèõ
äîñë³äæåíü â Óêðà¿í³. À òèì ÷àñîì öÿ òåìàòèêà
íàáóâàº îñîáëèâî¿ âàãè, â òîìó ÷èñë³ é ïîë³òè÷íî¿, ó çâ’ÿçêó ç ï³äñòóïíèì âèêîðèñòàííÿì ì³÷åíî¿ “ñëîâ’ÿíñüêî¿ êàðòè” â òîòàëüíîìó òèñêó íà
Óêðà¿íó.
Íà ì³é ïîãëÿä, îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü º ðîçâèòîê â Óêðà¿í³ ðóñèñòèêè. Âñÿêå ñóñï³ëüñòâî âèðîáëÿº âëàñíèé ïîãëÿä íà ñâ³òîâó
êóëüòóðó ³, çîêðåìà òà îñîáëèâî, íà ò³ êóëüòóðè,
äî ÿêèõ âîíî íàéá³ëüø ñïðèéíÿòëèâå, ÿê³ â íüîìó íàéâàãîì³øå ïðèñóòí³. Äëÿ íàñ òàêîþ êóëüòóðîþ º ðîñ³éñüêà. Òèì ÷àñîì ó íàñ íåäîñòàòíüî
ðîçâèíåíà âëàñíà ³íòåðïðåòàö³ÿ ðîñ³éñüêî¿ êóëüòóðè, ç ïîãëÿäó íàøî¿ íàö³îíàëüíî¿ ïåðöåïö³¿, â
êîíòåêñò³ íàøèõ êóëüòóðíèõ ïðîöåñ³â ³ ïåðñïåêòèâ. À öå íåîáõ³äíå, îñîáëèâî ñüîãîäí³, êîëè
êóëüòóðó, êóëüòóðí³ âïëèâè íàìàãàþòüñÿ âèêîðèñòàòè, ñêàæåìî ïðÿìî, â àãðåñèâíèõ ³ìïåð³àë³ñòè÷íèõ ïëàíàõ. Õî÷ó çâåðíóòè âàøó óâàãó íà
ñòðàòåã³÷í³ ïðîæåêòè âåëèêîãî Î.².Ñîëæåí³öèíà,
âèêëàäåí³ â éîãî ñòàòò³ “Ñëàâÿíñêàÿ òðàãåäèÿ”
(ïåðåäðóêîâàí³é íåùîäàâíî â ãàçåò³ “Êèåâñêèå
Âåäîìîñòè”): “...Íàäî øèðîêîäóøíî ïðåäëîæèòü
Óêðàèíå èíòåíñèâíûé “êóëüòóðíûé îáìåí”.
(Íàöèîíàëèñòû îòøàòíóòñÿ? Òåì è ïîêàæóò, ÷òî
ðóññêèé ÿçûê è ðóññêàÿ êóëüòóðà - èõ Äåðæàâå
îïàñíåå âñÿêèõ ðàêåò”. Âäóìàéìîñÿ â ö³ ñëîâà
âñ³: ³ óêðà¿íö³, ³ ðîñ³ÿíè, ³ ðîñ³éñüêîìîâí³, ³ óêðà¿íîíåìîâí³: íà êóëüòóðó õî÷óòü ïîêëàñòè ôóíêö³þ çáðî¿ ìàñîâîãî óðàæåííÿ.
Ó çâ’ÿçêó ç òàêèìè òåíäåíö³ÿìè, – à âîíè º,
õî÷à ð³äêî âèñëîâëþþòüñÿ íàñò³ëüêè îäâåðòî, –
ïîñòàº ³ íåîáõ³äí³ñòü òåîðåòè÷íîãî îñìèñëåííÿ
ñóòíîñò³ ³ ìåõàí³çìó âçàºìîä³¿ êóëüòóð ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³, ¿õíüî¿ ñêëàäíî¿ ä³àëåêòèêè, ÿêà íå çâîäèòüñÿ äî óñïàäêîâàíî¿ íàìè ç ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â
ïîë³òè÷íî íàñíàæåíî¿ òåçè ïðî âèêëþ÷íî áëàãîòâîðíèé âïëèâ îäí³º¿ êóëüòóðè íà äðóãó ³ áàíàëüíî¿ ôðàçè “êóëüòóðè íå âîþþòü”, òîä³ ÿê íàñïðàâä³, ïî-ïåðøå, êóëüòóðè óñï³øíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó ïðîòèñòîÿííÿõ ³ â³éíàõ äåðæàâ, öèâ³ë³çàö³é, ðàñ; ïî-äðóãå, âçàºìîä³ÿ ñàìèõ êóëüòóð
ìîæå âêëþ÷àòè ³ ñòèìóëþâàííÿ îäí³ºþ äðóãî¿, ³
çàãðîçó çíåîñîáëåííÿ, ³ çàõèñíó ðåàêö³þ, ùî òåæ
ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê ñòèìóëþâàííÿ â³ä ñóïðîòèâíîãî, ³ âèá³ðêîâ³ñòü ó ñïðèéíÿòò³ ÿâèù ³íøèõ
êóëüòóð.
Íàéñïðèÿòëèâ³øîþ äëÿ âñÿêî¿ íàö³îíàëüíî¿
êóëüòóðè º ñèòóàö³ÿ âçàºìîä³¿ íå ç îäí³ºþ, à ç
áàãàòüìà êóëüòóðàìè ñâ³òó. Äëÿ íàñ îäíèì ³ç
÷èííèê³â òàêî¿ âçàºìîä³¿ º àêòèâíà ó÷àñòü íàøîãî ë³òåðàòóðîçíàâñòâà ³ ìèñòåöòâîçíàâñòâà ó âèâ÷åíí³ ë³òåðàòóð ³ êóëüòóð ñâ³òó. ² õîò³ëîñÿ á, ùîá
íàø³ çäîáóòêè òóò áóëè ö³êàâèìè ³ âàæëèâèìè
íå ëèøå äëÿ íàñ ñàìèõ.
Ïîâåðòàþ÷èñü äî ò³º¿ çàãàëüíî¿ òåçè, ç ÿêî¿ ÿ
ïî÷èíàâ ñâ³é âèñòóï, õî÷ó ùå ðàç íàãîëîñèòè: ìè
ñòî¿ìî ïåðåä íåîáõ³äí³ñòþ îñìèñëåííÿ óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè â óñ³é ïîâíîò³ ³ ð³çíîð³äíîñò³ ¿¿
êîìïîíåíò³â – â³ä ôåíîìåí³â áóäåííî¿ ñâ³äîìîñò³ äî âèùèõ ôåíîìåí³â äóõó; â óñ³é çäåá³ëüøå
íåïðÿì³é ³ ïðèõîâàí³é, àëå íåóíèêíéíí³é âçàºìîä³¿ öèõ êîìïîíåíò³â òà îïòèì³çàö³¿ ¿õíüî¿ âçàºìîä³¿ çàëåæàòèìå ïîòåíö³àë óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, à îòæå – ³ íàøå íàö³îíàëüíå ìàéáóòòÿ.
Áàãàòî ãîâîðèòüñÿ íèí³ ïðî ïîøóêè âòðà÷åíî¿
ñàìîáóòíîñò³ íàøî¿ êóëüòóðè. Àëå, ìîæëèâî, äîðå÷í³øå ãîâîðèòè íå ïðî â³äíîâëåííÿ âòðà÷åíî¿
ñàìîáóòíîñò³, à ïðî òâîðåííÿ íîâî¿ ñàìîáóòíîñò³ íà îñíîâ³ íå ëèøå òðàäèö³é, à é àêòóàëüíî¿
êóëüòóðíî¿ ñâ³äîìîñò³, çîð³ºíòîâàíî¿ íà ñâ³òîâèé
êóëüòóðíèé äîñâ³ä. Êóëüòóðà ìàº â³äïîâ³äàòè áàãàòñòâó ³ íåâè÷åðïíîñò³ ñèòóàö³¿ âèáîðó, íåîáìåæåíîñò³ ³í³ö³àòèâ çà óìîâ ñâîáîäè.
Ñüîãîäí³ ìàºìî ïåâíó íåäîñòàòí³ñòü óí³âåðñàëüíèõ ñèìâîë³â ³ ì³ô³â ó íàø³é êóëüòóð³, ÿê ³
íåäîñòàòíþ ³íòåãðîâàí³ñòü ñèìâîë³â ³ ì³ô³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè ó êîíòåêñò ñâ³òîâèõ ö³ííîñòåé,
ó çàãàëüíîëþäñüêó êóëüòóðíó ñèìâîë³êó.
Íàéïë³äí³øèé øëÿõ äî óòâåðäæåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñàìîáóòíîñò³, ìîæëèâî, ïðîëÿãàº ÷åðåç
óí³âåðñàë³çàö³þ âëàñíîãî äîñâ³äó, ÷åðåç ðîçêðèòòÿ
óí³âåðñàëüíîãî ïåðâíÿ â ñàìîáóòíîñò³, òîáòî ÷åðåç òàêó ³íòåðïðåòàö³þ íàö³îíàëüíîãî áóòòÿ, ÿêà
çðîáèëà á éîãî çðîçóì³ëèì ³ âàæëèâèì äëÿ ëþäåé óñüîãî ñâ³òó.
Íå ìàðã³íàëüíà êóëüòóðà, à óí³âåðñàëüíà –
îñü íàøå ãàñëî. Àëå óí³âåðñàëüí³ñòü – íå â àáñòðàêö³¿, à â êîíêðåòíîìó: â øèðîêîìó ä³àïàçîí³
íàö³îíàëüíî ñàìîáóòí³õ ôîðì âèðàæåííÿ, ùî
çáàãà÷óþòü áàãàòîìàí³ñòí³ñòü ëþäñòâà. Íà öüîìó
³ ìàº áàçóâàòèñÿ íàø êóëüòóðíèé îïòèì³çì.
1. Ïàíàðèí À. Î âîçìîæíîñòÿõ îòå÷åñòâåííîé
êóëüòóðû // Íîâûé ìèð. – 1996. – ¹9. –
Ñ. 178.
2. Ôóðìàí Äìèòðèé. Óêðàèíà è ìû //
Äðóæáà íàðîäîâ, – 1995. – ¹3. – Ñ. 162.
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Ç ÏÎËß ÌÈÍÓËÎ¯ ÑËÀÂÈ
КОНОТОПСЬКА БИТВА
Á³ëüøå ñîòí³ ðîê³â îáðàç ì³ñòà Êîíîòîïà áóâ øàðæîâàíèé ó
äîòåïíîìó òâîð³íí³ Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà “Êîíîòîïñüêà â³äüìà”. ²
ò³ëüêè çà îñòàíí³ ðîêè óêðà¿íñüêî¿ íåçàëåæíîñò³ ìè çâ’ÿçàëè ç
Êîíîòîïîì ãðàíä³îçíó é ðàä³ñíó
ïîä³þ â íàø³é äàâí³é ³ âàæê³é ³ñòîð³¿. Ïîä³þ ñïðàâä³ ³ñòîðè÷íó,
ëåãåíäàðíó ³ òåïåð íàâ³êè çàêàðáîâàíó. 28 ÷åðâíÿ 1659 ðîêó óêðà¿íñüê³ êîçàêè ï³ä ïðîâîäîì
ãåòüìàíà ²âàíà Âèãîâñüêîãî óùåíò
ðîçáèëè 150-òèñÿ÷íó ðîñ³éñüêó
àðì³þ. Â³êîïîìíà áèòâà ïî÷èíàëàñÿ ïîá³ëÿ Êîíîòîïñüêî¿ ôîðòåö³
— îñü ÷îìó ïèñàòè òðåáà ò³ëüêè
òàê: Êîíîòîïñüêà áèòâà. Çâè÷àéíî, ùî ïîâíà ïîðàçêà ðîñ³éñüêî¿
àðì³¿ â³äáóëàñÿ ì³æ ñåëàìè Øèë³âêà òà Ñåìåí³âêà, ñåáòî — ãåí
çà Êîíîòîïîì; ó ïðèáåðåææ³ ð³÷êè Êóêîëêè. Òà ãîëîâíå — ïîøóêàéìî â³äïîâ³ä³ íà âàæëèâå ³ñòîðè÷íå çàïèòàííÿ: ÷îìó áóëà çàìîâ÷àíà ó ñëàâíîìó ë³òîïèñ³ óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà öÿ âåëèêà ïåðåìîãà? ² õòî òàêèé ñåé íåçáàãíåííèé ãåòüìàí, ùî ïîñì³â ï³äíÿòè ðóêó íà Ìîñêâó?
Ðàäÿíñüê³ ³ñòîðèêè íàâ³êè âèêðåñëèëè ç íàøî¿ ³ñòîð³¿ ñàìó çãàäêó ïðî ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî. Òà â
ÓÐÅ (Óêðà¿íñüê³é Ðàäÿíñüê³é Åíöèêëîïåä³¿) ìîæíà çíàéòè çëîâò³øíèé ïàñêâ³ëü, äå ²âàí Îñòàïîâè÷ Âèãîâñüêèé íàçâàíèé âîðîãîì
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Àëå ÓÐÅ í³äå
íå âêàçóº, ùî ïðîòè êîçàöüêî¿ Óêðà¿íè â 1659 ðîö³ ïîñóíóëà
ñòðàøíà îðäà ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â ï³ä êíÿç³âñüêîþ óïðàâîþ
Î. Òðóáåöüêîãî, Ã. Ðîìîäàíîâñüêîãî, Ñ. Ïîæàðñüêîãî, Ñ. Ëüâîâà, Ô.
Êóðàê³íà òà Ï. Ñêóðàòîâà. Òà îáëîãà Êîíîòîïñüêî¿ ôîðòåö³, ùî
òðèâàëà 70 äí³â ³ íî÷åé, íå óâ³í÷àëàñÿ óñï³õîì ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿.
Êîíîòîïñüê³ êîçàêè äî ïðèõîäó ².
Âèãîâñüêîãî ìóæíüî çàõèùàëè
ñâîþ óêðà¿íñüêó òâåðäèíþ. Öàðñüêå â³éñüêî íå ìîãëî çäîëàòè
øåñòè òèñÿ÷ îáîðîíö³â Êîíîòîïà.
² äàðìà “ïîòåøíûå ðåáÿòà” ïåðåä
ñò³íàìè ôîðòåö³ ãîðëîïàíèëè òîä³øí³ ïðèì³òèâí³ øëÿãåðè:
Êíÿçü Ïîæàðñêèé —
ìîëîäåö óäàëîé —
Íàñ âåäåò ïîõîäîì.
— Êóäà?
— Íà Ñîñíîâêó.
— Çà÷åì?

Ескіз поштової марки Юрія Логвина
— Áóäåì ëÿõîâ áèòü,
òàòàð ðåçàòü,
õîõëîâ áèòü.
Òåïåð ìè çíàºìî, íàðåøò³: áóëî âñå íàâïàêè. Ïðî â³éñüêîâèé
òàëàíò íàøîãî ñëàâíîãî ³ ìóäðîãî
ãåòüìàíà çàõîïëåíî ïèøå êîíîòîïñüêèé êðàºçíàâåöü ²âàí Ëèñèé
ó íåâåëè÷ê³é ïîïóëÿðí³é áðîøóð³
“342-ð³÷÷ÿ áèòâè ï³ä Êîíîòîïîì”.
Äîðå÷íî ñêàçàòè, ùî â óñíîìó íàðîäíîìó ïåðåêàç³ öÿ çíàìåíèòà
áèòâà íàçèâàëàñÿ Ñåìåí³âñüêîþ —
çà íàçâîþ ñåëà Ñåìåí³âêà. À â ñóñ³äí³é Øèë³âö³ ñòî¿òü âèñîêèé äåðåâ’ÿíèé õðåñò íàä ñèìâîë³÷íîþ
ìîãèëîþ, äå ðàçîì ç êîçàêàìè
ñïî÷èâàþòü ï³ñëÿ áîþ ñóñ³äè-ïîëÿêè, ñåðáè òà ³íø³ ñëîâ’ÿíè. Ó ñâî¿é áðîøóð³ àâòîð ïîì³ñòèâ òàêîæ
äåòàëüíó êàðòó áèòâè á³ëÿ ð³÷êè
Êóêîëêè, ùî áóëà çàãà÷åíà é ðîçëèòà íàâêðóãè. Òî áóâ ãåí³àëüíèé
ïëàí ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî. ² òî
áóâ ñïðàâæí³é ÊÎÍÎÒÎÏ äëÿ ðîñ³éñüêî¿ ê³ííîòè. Âîäÿíèé ì³øîê!
Òàêó æ ïðèáëèçíî êàðòó êè¿âñüêèì ãîñòÿì-ïðîñâ³òÿíàì òà ðóõ³âöÿì ïîêàçàâ 9 ëèïíÿ íèí³øíüîãî
ðîêó çàòÿòèé êðàºçíàâåöü, êîíîòîïñüêèé ë³êàð-êàðä³îëîã Ëåîí³ä Ïàâëîâè÷ Ìîðîç. Òóò, íà Øèë³âñüêîìó
ñâÿò³ êîçàöüêî¿ ñëàâè ïðî ñëàâåòíó
áèòâó ñõâèëüîâàíî ãîâîðÿòü ïîñëàíö³-ã³íö³ ³ç Êèºâà, Ñóì ³ Êîíîòîïà:
îäèí ³ç ë³äåð³â Óêðà¿íñüêîãî Íàðîäíîãî Ðóõó, â³äîìèé ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Îëåñü Øåâ÷åíêî, ãîëîâà Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ “Ïðîñâ³òè” Áîðèñ
Ìàíæåëà, ó÷èòåëü Êîíîòîïñüêî¿
øêîëè ¹ 9 Âàñèëü Îáîëîíèê, ãîëîâà ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ Ðóõó Ìèêîëà Ìàòâ³é÷óê, êè¿âñüêèé ê³íîðåæèñåð ³ ïðîñâ³òÿíèí Âîëîäèìèð
Àíäðîùóê, ðàéîííà ðóõ³âêà ³ ïðîñâ³òÿíêà Îëüãà Ïàïèòþê, ïîëêîâíèê
êîçàöüêîãî â³éñüêà Îëåêñàíäð Ðåóòà
òà ³íø³ ìî¿ äðóç³ é êîëåãè. Âñ³ îáóðþþòüñÿ òèì, ùî ç-ï³ä âèñîêîãî
äåðåâ’ÿíîãî õðåñòà äåñü ïîä³ëàñÿ
ïëèòà ³ç äàâí³ì ³ñòîðè÷íèì íàïè-
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ñîì: “Âñòàíîâëåíî ó ïàì’ÿòü âñ³õ
âî¿í³â-ñëîâ’ÿí, ÿê³ ïîëÿãëè íà Øèë³âñüê³é çåìë³ ó â³éí³ 1659 ð. ì³æ
êîçàöüêèìè â³éñüêàìè ãåòüìàíà ².
Âèãîâñüêîãî òà ðîñ³éñüêèìè â³éñüêàìè”. Ñïðàâä³, äå æ ïîä³ëàñÿ ïëèòà?
Íåâæå òóò ïîõîäèëà Êîíîòîïñüêà
â³äüìà? Â÷èòåë³ Øèë³âñüêî¿ øêîëè
ñóìíî ðîçâîäÿòü ðóêàìè: “Ïðîáà÷òå, íå äîãëåä³ëè. ßê³ñü áóçóâ³ðè çäàëè ³ñòîðè÷íó ïëèòó ó ïðèéìàëüíèé
ïóíêò ìåòàëîáðóõòó”... À ÿ íàãàäóþ
âñ³ì, ùî â³äîìèé ðîìàí Þð³ÿ
Ìóøêåòèêà ïðî â³êîïîìíó ïîä³þ
íà ×åðí³ã³âñüê³é çåìë³ íàçèâàºòüñÿ
âåëüìè ñòðàøíî: “Íà áðàòà áðàò”.
Àäæå, ÿê â³äîìî, ãåòüìàí Âèãîâñüêèé òà éîãî ñîðàòíèêè íå ñêîðèñòàëèñÿ ñâîºþ áëèñêó÷îþ ïåðåìîãîþ íà áëàãî óñ³º¿ Óêðà¿íè. Çâ³äòîä³ ïî÷àëîñÿ ëèõî ðîçáðàòó — ãàíåáí³ ñòîð³íêè âåëèêî¿ Ðó¿íè. ×èòàéìî òà âèâ÷àéìî ¿õ ñüîãîäí³. Äîïîêè áóäåì ïëàçóâàòè äî Ìîñêâè?
Ñòàíüìî áðàò çà áðàòà!

КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА
Ùå íà îêîëèö³ Êîíîòîïà íàøó êè¿âñüêó äåëåãàö³þ ðàäî çóñòð³÷àº Îëüãà Àíòîí³âíà Ãóòîðíà —
íà÷àëüíèê â³ää³ëó êóëüòóðè Êîíîòîïñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Ì³æ íàìè îäðàçó çàâ’ÿçóºòüñÿ ùèðà ³ äðóæíÿ áåñ³äà.
— Ïàí³ Îëüãî! ×è íå ìîæåòå ïîêàçàòè íàì â³äîìó âñüîìó ëþäó êîíîòîïñüêó â³äüìó?
— Ìîæó âñ³õ çàïåâíèòè, ùî
æîäíî¿ â³äüìè ó íàøîìó Êîíîòîï³ äàâíî íåìà. Âîíî — öå â³äüìóâàòå ïëåì’ÿ — çà ðîêè íîâî¿ Óêðà¿íè ïîâò³êàëî ³ç Êîíîòîïà äî
Êèºâà. Îòæå, òàì ¿¿ øóêàéòå — ó
ñòîëèö³. Áî ùî, ñêàæ³òü, ðîáèòè
â³äüì³ â íàøîìó ðàéîí³ ÷è ó ì³ñò³, äå ëþäè çàéíÿò³ òóðáîòîþ ïðî
õë³á íàñóùíèé? Íó õ³áà çäî¿òè
äåñü êîðîâó ÷è êîçó... Íå çàáóâàéòå, ùî Êîíîòîï ñüîãîäí³ — öå
ì³ñòî îáëàñíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ.

Пам’ятний знак на честь Конотопської битви
Âåëèêèé çàë³çíè÷íèé âóçîë, ùî
çâ’ÿçóº ï³âí³÷íèé ðå´³îí Óêðà¿íè
³ç Êèºâîì, à òàêîæ ³ç Ìîñêâîþ,
Ì³íñüêîì, Ïåòåðáóðãîì. Ó Êîíîòîïñüêîìó ðàéîí³ ìåøêàº íèí³
ïðèáëèçíî ñòî òèñÿ÷ íàñåëåííÿ. Ó
íàñòóïíîìó ðîö³ Êîíîòîï â³äçíà÷èòü ñâîº 350-ð³÷÷ÿ. Ó äàâí³õ ë³òîïèñàõ º çãàäêà, ùî â 1618—
1781 ðîêàõ íàø íèí³øí³é ðàéöåíòð íàçâàíèé ÿê ñîòåííå ì³ñòå÷êî Í³æèíñüêîãî ïîëêó.
— ßêðàç ïðî òîé ïåð³îä ³ç
æèòòÿ Êîíîòîïà ðîçïîâ³äàº
ïîâ³ñòü
Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà
“Êîíîòîïñüêà â³äüìà”. Òàì º
òàêà ö³êàâà ³ çíà÷óùà ôðàçà:
“Êîíîòîï íå ìàëå ñåëî”. ²
ïðîäîâæåííÿ òîãî ðå÷åííÿ, ÿêå
çâó÷èòü äîâîë³ àêòóàëüíî, ìàéæå ïî-ñó÷àñíîìó. Ìîâëÿâ, íàø
Êîíîòîï “íå îá³éäåòüñÿ áåç
ñâàðêè ³ ëàéêè ³ áåç ïîçèâàííÿ
íå îá³éäåòüñÿ”. ×è íå íàãàäóº
âàì îáðàç êîíîòîïñüêî¿ â³äüìè
ßâäîõè Çóáèõè áàãàòüîõ ñó÷àñíèõ óêðà¿íö³â?
— Íàãàäóº. Ïåðå÷èòóþ÷è “Êîíîòîïñüêó â³äüìó”, áà÷ó òàêîæ ñåðåä íàøèõ ìîæíîâëàäö³â êîíîòîïñüêîãî ñîòíèêà Ìèêèòó Óëàñîâè÷à
Çàáðüîõó — ëþäèíó áåçä³ÿëüíó ³ çàòóðêàíó, àëå ãîíîðèñòó ³ äóæå àìá³òíó. Çàì³ñòü òîãî, ùîá ç³áðàòè êîíîòîïñüêó êîçàöüêó ñîòíþ äëÿ ïîõîäó ó ×åðí³ã³â, Çàáðüîõà (ïð³çâèùå
ÿêå!) ïî÷èíàº íåéìîâ³ðíó ëîâëþ
â³äüì ³ ¿õ ïîòîïëåííÿ ³ çíèùåííÿ.
Æèâó÷èé òàêîæ îáðàç õèòðîãî ³
ï³äñòóïíîãî ïèñàðÿ, ùî íàãàäóº íå
îäíîãî ïðîäàæíîãî æóðíàë³ñòà ç ãàçåòè “Áóëüâàð”. À êîëè ÿ ÷óþ ñâàðêè ³ ïðîêëüîíè â óêðà¿íñüêîìó ïàðëàìåíò³, òî â³ä÷óâàþ, ùî â³äüìà ßâäîõà Çóáèõà ì³öíî âîçñ³äàº íà äåðæàâíîìó ñ³äàë³. Âîíà ñêð³çü øóêàº
âîðîã³â, ñ³º ðîçáðàò ñåðåä óêðà¿íö³â.
— Êîëîðèòí³ ³ ñì³øí³ òèïàæ³ õðåñòîìàò³éíîãî òâîðó
í³áè ñïèñàí³ ç íàòóðè íàøèõ
äí³â. Àëå ÿ ðàä³þ, ùî âïðîäîâæ
îñòàíí³õ ðîê³â âèñòóïàº ç íåáóòòÿ çîâñ³ì ³íøèé, ùå íåçíàíèé Êîíîòîï — ãåðî¿÷íèé,
òðàã³÷íèé ³ íåïåðåìîæíèé. Îñü
³ íèí³, â ö³ ë³òí³ äí³ íà ñâÿòà êîçàöüêî¿ ñëàâè çáèðàþòüñÿ ãðîìàäè ç óñ³º¿ Óêðà¿íè.
Òðåáà æ íàäîëóæèòè ïðîãàÿíèé

÷àñ, ïîâåðíóòè ðîêè ç íåáóòòÿ, ò³, ùî çâó÷àòü ó Øåâ÷åíêîâ³ì ñëîâ³:
Çà ùî æ áîðîëèñü
ìè ç ëÿõàìè,
Çà ùî ìè ð³çàëèñü ç îðäàìè?
Çà ùî ñêîðîäèëè ñïèñàìè
Ìîñêîâñüê³ ðåáðà?

КОНОТОПСЬКИЙ
ТРАМВАЙ
Íà ñâÿò³ êîçàöüêî¿ ñëàâè ó Êîíîòîï³ ³ Øèë³âö³ ÿ ÷àñòî çãàäóâàâ,
ùî êîæíèé ðîçä³ë âåñåëî¿ ïîâ³ñò³
“Êîíîòîïñüêà â³äüìà” ïî÷èíàºòüñÿ
íåâåñåëî: “Ñóìíèé ³ íåâåñåëèé ñèä³â íà ëàâö³ ó íîâ³é ñâ³òëèö³... êîíîòîïñüêèé ïàí ñîòíèê Ìèêèòà
Óëàñîâè÷ Çàáðüîõà”. Àáî îñü òàê:
“Ñìóòíî ³ íåâåñåëî áóëî âðàíö³ ó
ñëàâíîìó ñîòåííîìó ì³ñòå÷êîâ³ Êîíîòîï³”. Àëå íà ñâÿò³, äå áðàòàëèñÿ ëþäè, ìåí³ áóëî íåãîæå ñóìóâàòè. Íàðåøò³ ìîæåìî íà ïîâíèé
ãîëîñ ãîâîðèòè ³ ñï³âàòè ïðî äàâíþ ³ñòîðè÷íó Ïåðåìîãó. À ïðîõîäÿ÷è ì³ñòîì, ÿ ñàì ñîá³ äèòèííî
óñì³õíóâñÿ. Ð³÷ ó ò³ì, ùî ÿ çóñòð³â
ó Êîíîòîï³... Ùî æ áî ÿ çóñòð³â?
Íåçâè÷àéíî
âåñåëèé
òðàìâàé.
Ùîïðàâäà, â³í ñêèäàâñÿ á³ëüøå íà
áðîíüîâèê ³ç ÷àñ³â ãðîìàäÿíñüêî¿
â³éíè. Îááèòèé çàë³çîì, â³í æàõëèâî ãðèì³â ³ íåòâåðåçî õèòàâñÿ.
Àëå ³øîâ ïî Êîíîòîïó, íà÷å ó áåçñìåðòÿ. ² êîëè òîé äèíîçàâð çíèê
çà ðîãîì âóëèö³, ÿ çóñòð³â íà òðàìâàéíèõ ðåéêàõ ñòàðåíüêó áàáóñþ ç
â³äåðöåì âîäè. Âîíà ñòàðàííî ïîëèâàëà âîäîþ êîæíó ðåéêó ïðîòè
âëàñíîãî áóäèíêó. “Ùî öå âè, áàáóñþ, ðîáèòå é äëÿ ÷îãî?” — “Òà
ðåéêè â³ä ñïåêè ñèëüíî íàãð³âàþòüñÿ ³ òðàìâàé çàíàäòî ãóðêîòèòü
àáî ÷àñòåíüêî é çîâñ³ì çóïèíÿºòüñÿ. Ñòî¿òü ³ äðèæèòü”.
Öå áóëà íå êîíîòîïñüêà â³äüìà, à çâè÷àéíà ìóäðà æ³íêà. ²ç
ïîâíèì â³äåðöåì âîäè âîíà ïåðåéøëà íàì äîðîãó: “Õàé âàì, ä³òîíüêè, ùàñòèòü...”
z

Ìèêîëà ÑÎÌ,
ñïåöêîð “Ñëîâà
Ïðîñâ³òè”, ì. Êîíîòîï
Ôîòî Îëåêñàíäðà
ÊÓÒËÀÕÌÅÒÎÂÀ
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ПОШТА ГОЛОВИ ВУТ «ПРОСВІТА»
Íà âèêîíàííÿ Êîìïëåêñíèõ çàõîä³â ùîäî âñåá³÷íîãî
ðîçâèòêó ³ ôóíêö³îíóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè, çàòâåðäæåíèõ
ïîñòàíîâàìè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 8 âåðåñíÿ
1997 ð. çà ¹ 998, â³ä 21 ÷åðâíÿ 2000 ð. çà ¹ 1004, Öåíòðàëüíå ïðàâë³ííÿ Âñåóêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà "Ïðîñâ³òà"
³ìåí³ Ò. Øåâ÷åíêà çâåðíóëîñÿ äî ãîë³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³é ç ïðîõàííÿì ïîñïðèÿòè â³äêðèòòþ â óñ³õ ì³ñòàõ Óêðà¿íè ìàãàçèí³â "Óêðà¿íñüêà êíèãà".
Íàä³éøëè ïåðø³ â³äïîâ³ä³, ÿê³ ìè ç ðàä³ñòþ äðóêóºìî.

Ó ñåðïí³ ïîòî÷íîãî ðîêó áóäå ïðîâåäåíî òðàäèö³éíó ùîð³÷íó
ì³æíàðîäíó êíèæêîâó âèñòàâêó-ÿðìàðîê "Çåëåíà õâèëÿ", ïðèñâÿ÷åíó 10-³é ð³÷íèö³ Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè, ³ç çàëó÷åííÿì óñ³õ íàö³îíàëüíèõ âèäàâíèöòâ Óêðà¿íè.
Çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿
Þ. Î. Ïåòðåíêî
ÆÈÒÎÌÈÐÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÍÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Ó ÑÏÐÀÂÀÕ ÏÐÅÑÈ ÒÀ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯

ÎÄÅÑÜÊÀ ÎÁËÀÑÍÀ ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
Ãîëîâ³ Âñåóêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà "Ïðîñâ³òà" ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà,
íàðîäíîìó äåïóòàòó Óêðà¿íè
Ìîâ÷àíó Ï. Ì.
Øàíîâíèé Ïàâëå Ìèõàéëîâè÷ó!
Íà Âàøå çâåðíåííÿ ùîäî â³äêðèòòÿ â ì. Îäåñ³ òà ðàéîííèõ
öåíòðàõ îáëàñò³ êíèæêîâèõ ìàãàçèí³â "Óêðà¿íñüêà êíèãà" ³íôîðìóºìî, ùî Îäåñüêîþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ íà âèêîíàííÿ Óêàçó
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 9 ëèñòîïàäà 2000 ðîêó ¹ 1217/2000
"Ïðî äîäàòêîâ³ çàõîäè ùîäî äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè íàö³îíàëüíîãî
êíèãîâèäàííÿ ³ êíèãîðîçïîâñþäæåííÿ" ðîçðîáëåíî ³ çàòâåðäæåíî
çàõîäè ùîäî ïîë³ïøåííÿ ñòàíó êíèãîâèäàííÿ ³ êíèãîðîçïîâñþäæåííÿ â ðå´³îí³.
Çàõîäàìè, çîêðåìà, ïåðåäáà÷åíî íàäàííÿ ïð³îðèòåòíîãî çíà÷åííÿ â ðå´³îí³ âèäàííþ ³ñòîðè÷íî¿, íàóêîâî¿, íàâ÷àëüíî¿, ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè äåðæàâíîþ ìîâîþ, ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó íàö³îíàëüíîãî êíèãîâèäàííÿ òà êíèãîðîçïîâñþäæåííÿ ç ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, çìåíøåííÿ îðåíäíî¿ ïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ êíèæêîâèõ ìàãàçèí³â ó ì. Îäåñ³ òà îáëàñò³.
Íà âèêîíàííÿ çàõîä³â ó òðüîõ êíèæêîâèõ ìàãàçèíàõ ì. Îäåñè, â òîìó ÷èñë³ ãîëîâíîìó – Áóäèíêó êíèãè, â³äêðèòî ñïåö³àë³çîâàí³ â³ää³ëè óêðà¿íñüêî¿ êíèãè. Ó äðóãîìó ï³âð³÷÷³ 2001 ðîêó
ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòè â ì. Îäåñ³ ñïåö³àë³çîâàíó êíèãàðíþ "Âèäàííÿ Óêðà¿íè", à òàêîæ ó ï’ÿòè ðàéîííèõ öåíòðàõ îáëàñò³ – ñïåö³àë³çîâàí³ êíèæêîâ³ ìàãàçèíè òà â³ää³ëè óêðà¿íñüêî¿ êíèãè.
Ç ìåòîþ ïðîïàãàíäè, ïîïóëÿðèçàö³¿ óêðà¿íñüêî¿ êíèãè â îáëàñò³ ó òðàâí³ ï. ð. ïðîâåäåíî äðóãó Âñåóêðà¿íñüêó âèñòàâêó-ïðåçåíòàö³þ "Óêðà¿íñüêà êíèãà â Îäåñ³", ó ÿê³é âçÿëè ó÷àñòü 56 âèäàâíèöòâ Óêðà¿íè, à òàêîæ Âñåóêðà¿íñüêèé æóðíàë³ñòñüêèé ôîðóì
"Óêðà¿íñüêà ìîâà – ìîâà ºäíàííÿ". Íà ³íòåðåòí³÷íîìó ôîðóì³
ªâðîðå´³îíó "Íèæí³é Äóíàé", ÿêèé íåùîäàâíî â³äáóâñÿ â ì. ²çìà¿ë³, áóëî îðãàí³çîâàíî âèñòàâêó óêðà¿íñüêî¿ êíèãè òà ë³òåðàòóðíèõ âèäàíü ìîâàìè íàö³îíàëüíèõ ñï³ëüíîò, à òàêîæ âèäàíü óêðà¿íñüêèõ ìåíøèí Ìîëäîâè òà Ðóìóí³¿.

Ãîëîâ³ Âñåóêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà "Ïðîñâ³òà" ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà,
íàðîäíîìó äåïóòàòó Óêðà¿íè
Ìîâ÷àíó Ï. Ì.
Øàíîâíèé Ïàâëå Ìèõàéëîâè÷ó!
Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî óïðàâë³ííÿì âèâ÷àëàñÿ ìîæëèâ³ñòü â³äêðèòòÿ â ì. Æèòîìèð³ êíèæêîâîãî ìàãàçèíó "Óêðà¿íñüêà êíèãà".
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïëàíóºìî â³äêðèòòÿ òàêîãî ìàãàçèíó â
ïðèì³ùåíí³ îáëàñíîãî äåðæàâíîãî á³áë³îòå÷íîãî êîëåêòîðà ïî
âóë. ×åðíÿõ³âñüêîãî, 12-à.
Ç ïîâàãîþ,
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
Â. À. Ïðîõíåâñüêèé
ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜÑÜÊÀ Ì²ÑÜÊÀ
ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²ß
Ìîâ÷àíó Ï. Ì.
Ãîëîâ³ òîâàðèñòâà "Ïðîñâ³òà"
01001, Êè¿â-1, ïðîâ. Ìóçåéíèé, 8
Øàíîâíèé Ïàâëå Ìèõàéëîâè÷ó!
Íà Âàø ëèñò ïîâ³äîìëÿºìî, ùî â ì³ñüê³é äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
ïðîâåäåíî íàðàäó ï³ä ãîëîâóâàííÿì çàñòóïíèêà ãîëîâè ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ². Êóëèêîâà, çà ó÷àñòþ êåð³âíèêà óïðàâë³ííÿ ç ïèòàíü âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè, ãîëîâè Ñåâàñòîïîëüñüêîãî â³ää³ëåííÿ
òîâàðèñòâà "Ïðîñâ³òà", äèðåêòîðà êíèãàðí³, íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ òîðã³âë³, íà ÿê³é ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî â³äêðèòòÿ â³ää³ëó "Óêðà¿íñüêà êíèãà" â îäíîìó ³ç êíèæêîâèõ ìàãàçèí³â ó öåíòð³ ì³ñòà. Â³ää³ë ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòè äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè.
Çàñòóïíèê ãîëîâè
ì³ñüêî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿
Êóëèêîâ ². ².

ПІСЕННО-ПОЕТИЧНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «МАМИНІ ДЖЕРЕЛА»
ЗАПРОШУЄ ДО ЗАПОРІЖЖЯ
З метою підтримки розвитку
сучасних культурномистецьких
процесів у напрямку подальшого
культивування і виховання ша
нобливого ставлення до жінки
матері та патріотизму в суспільс
тві, висвітлення найрізноманітні
ших граней безмежної материн
ської тематики, збагачення укра
їнської пісеннопоетичної скарб
нички новими, оригінальними і
яскравими творами та залучення
до цих процесів якнайбільшого
числа творчо обдарованої молоді
Запорізький мистецький фонд
"Мамині джерела" започатковує і
11–14 жовтня 2001 року прово
дить у місті Запоріжжі пісенно
поетичний Фестиваль "МАМИНІ
ДЖЕРЕЛА".
До участі у ньому запрошу
ються композитори, поети, аран
жувальники і виконавці, професі
онали та аматори (без обмеження
віку) з України, близького і дале
кого зарубіжжя. Головною і
обов'язковою вимогою стосовно
учасників є презентація ними на
Фестивалі винятково нових, яск
равих і неповторних за мелоди
кою та змістом пісенних чи пое
тичних творiв, якi до цього жод
ного разу не транслювалися на
всеукраїнських радіо і телекана
лах. У межах Фестивалю "МАМИ
НІ ДЖЕРЕЛА" впродовж перших
3 днів згідно з віковими категорія
ми виконавців (до 12ти, до 18ти,
більше 18ти років) проводяться
конкурси:

— на кращi новi піснi серед
виконавцівсолістів або вокаль
них ансамблів (до 4 виконавців);
— на кращi новi поезії серед
виконавців розмовного жанру.
У заключний день Фестивалю
відбувається підбиття підсумків із
визначенням та нагородженням
переможців, якими стають автори
(композитори і поети) та співав
тори (аранжувальники і виконав
ці) найкращих нових творів, та га
лаконцерт переможців і запро
шених відомих виконавців з уже
популярними пісенними творами
відповідної тематики. Їх автори та
співавтори — почесні гості Фести
валю — теж нагороджуються його
відзнаками.
Заявкианкети (звертайтесь
із 1 серпня до районних та облас
них управлінь культури), віддру
ковані чи набрані на комп'ютері
тексти запропонованих творів,
якісний демонстраційний відео
або аудіоматеріал та 2 різнопла
нові кольорові фотокартки вико
навця подаються претендентами
на адресу Дирекції Фестивалю
щонайменше за місяць до його
початку. Після ознайомлення з
ними Дирекція здійснює відбір,
визначаючи склад учасників
протоколом рішення. Учасники
Фестивалю, отримавши персо
нальні запрошення Дирекції,
прибувають до Запоріжжя 10го
жовтня. Опісля розселення уве
чері відбувається жеребкування
порядку конкурсних виступів ви

конавців. Один виконавець (ко
лектив) представляє на Фестива
лі не більше двох нових творів.
Для авторів та аранжувальників
кількість творів не обмежується.
Виступи виконавців відбувають
ся у супроводі якісної оркестро
вої фонограми на мінідиску або
живого акомпанементу (до 4 інс
трументів). Орієнтовний хроно
метраж одного номера у вокаль
ному жанрі — 4, у розмовному —
2 хвилини.
Основними критеріями відбо
ру конкурсної продукції Дирекці
єю та оцінки журі виступів вико
навцівконкурсантів пісеннопо
етичного Фестивалю "МАМИНІ
ДЖЕРЕЛА" є:
— оригінальність та яскра
вість творчого матеріалу;
— виконавська та акторська
майстерність.
Кращі нові твори визнача
ються журі окремо у кожній но
мінації та кожній віковій катего
рії. За погодженням з Дирекцією
журі має право присуджувати не
всі премії, збільшувати або змен
шувати кількість лауреатів та
дипломантів, встановлювати спе
ціальні та заохочувальні премії.
Окрім основних, спеціальних та
заохочувальних премій, призи та
премії можуть встановлюватися
також державними, приватними
та іншими установами, підпри
ємствами та фірмами, громад
ськими та політичними організа
ціями, приватними особами, ре

дакціями газет, радіо, телебачен
ня та спонсорами. Заявки на ак
редитацію журналістів прийма
тимуться до 1 жовтня 2001 року.
Для забезпечення творчої ре
зультативності пісеннопоетично
го Фестивалю "МАМИНІ ДЖЕ
РЕЛА" організатори запрошують
до партнерського співробітництва
у проведенні змістовного й мас
штабного мистецького шоупро
екту загальноукраїнського рівня
як спонсорів та меценатів зацікав
лені установи, організації та під
приємницькі структури. Ініціато
ри заходу переконані, що Фести
валь стане не тільки вагомою і за
гальнокорисною спільною спра
вою його творців на шляху відрод
ження, збереження та примно
ження національних духовних ви
токів, але й помітною, цікавою та
символічною подією культурно
мистецького життя держави у пер
ший рік нового тисячоліття.
Контактні телефони у Запоріжжі: 8 (0612) 33-71-79, 33-9922.

ДУМКИ ВГОЛОС
Øàíîâíà ðåäàêö³º!
Ùèðîñåðäíî âäÿ÷íèé âàì çà ãàçåòó “Ñëîâî Ïðîñâ³òè”. Áëàãîñëîâëÿþ òîé ÷àñ, êîëè
ïîçíàéîìèâñÿ ç íåþ, ³, çäàºòüñÿ, íå çðàäæó ¿é
äîâ³êó.
“Ñëîâî Ïðîñâ³òè” ïîâèííà áóòè çàãàëüíîíàö³îíàëüíîþ, äåðæàâíîþ, ïîçàïàðò³éíîþ ãàçåòîþ ËÞÄÅÉ Óêðà¿íè, ïðèâàáëèâîþ äëÿ
âñ³õ íàö³é ³ íàðîäíîñòåé, ÿê³ ââàæàþòü öþ
áëàãîäàòíó çåìëþ ñâîºþ ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÎÞ!
Âàøå çâåðíåííÿ “Ãàçåòà Ëþäåé” ó øîñòîìó ÷èñë³ äóæå íå ñïîäîáàëîñÿ ìîëîäîìó ðîñ³éñüêîìîâíîìó ñòóäåíòó çàî÷íîãî ôàêóëüòåòó
Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî õ³ì³êî-òåõíîëîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ÿêîìó ÿ çàïðîïîíóâàâ ïðî÷èòàòè
ãàçåòó. Â³í ç ìåíå ïîãëóçóâàâ ³ âèêèíóâ ¿¿ â
êîøèê äëÿ ñì³òòÿ! Öå îäèí ³ç òðüîõ ìî¿õ
ñï³âðîá³òíèê³â — îõîðîíö³â îô³ñó, äå ÿ ïðàöþþ. Ïðîòå äâîº ³íøèõ ïî÷àëè âæèâàòè ä³ëîâó äåðæàâíó ìîâó, ÿê öå ïåðåäáà÷åíî íàøîþ ïîñàäîâîþ ³íñòðóêö³ºþ. Ãàçåòó ÿ âñå-òàêè êóïèâ ó ê³îñêó ³ çáåð³ãàþ ¿¿ ÿê ïðîãðàìíèé äîêóìåíò.
Ùèðî âäÿ÷íèé çà “Ñëîâî ïðî ìîâó” àêàäåì³êà ²ãîðÿ Þõíîâñüêîãî. Òàê³ êîðîòåíüê³
ðåïë³êè íåîáõ³äí³ â êîæíîìó ÷èñë³ òèæíåâèêà.
²íôîðìàö³ÿ “Âøàíîâóþòü Âàñèëÿ ×àïëåíêà”, íàäðóêîâàíà â äðóãîìó ÷èñë³ òèæíåâèêà,
ïðèâåðíóëà óâàãó íàøèõ êðàºçíàâö³â: ¿¿ áóëî
ïåðåäàíî Òåòÿí³ Ìèõàéë³âí³ Êðàâ÷åíêî, çàñòóïíèêó Ãîëîâè Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü êóëüòóðè, ÿêà çàïåâíèëà, ùî äî äíÿ ì³ñòà 2001 ðîêó ïàì’ÿòíó
äîøêó Âàñèëþ ×àïëåíêó íà ïð. Ê. Ìàðêñà,
102 áóäå âñòàíîâëåíî. Òîæ ÷åêàéòå ïîâ³äîìëåííÿ.
Âàø ÷èòà÷ — Ìèõàéëî ÐßÁÖÅÂ,
êðàºçíàâåöü, ïðèõèëüíèê
“Ïðîñâ³òè” ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà,
÷ëåí Òîâàðèñòâà îõîðîíè
ïàì’ÿòîê ³ñòîð³¿ òà êóëüòóðè,
ïðàâíèê çà ôàõîì,
âåòåðàí â³éñüêîâî¿ ñëóæáè,
ì. Äí³ïðîïåòðîâñüê

Ñë³äàìè íàøèõ âèñòóï³â
ÏÐÎØÓ ÑËÎÂÀ!
Óâàæíî ïðî÷èòàâ ïóáë³êàö³þ “Â òóìàí³
çààíãàæîâàíîñò³…” (“Ñëîâî Ïðîñâ³òè”, ÷åðâåíü, ÷. 9, 2001 ð³ê) ³ ñòàëî ìåí³ ÿêîñü íå
ïî ñîá³. ²íòó¿òèâíî â³ä÷óâ, — ùîñü òóò íåëàäíå. ×è ñïðàâä³ àâòîðîì ñòàòò³ º Ñ. Ëàøèê?
×îìó âñå-òàêè áóëè íàäðóêîâàí³ ì³ðêóâàííÿ
àâòîðà “³íêîãí³òî”, ÿêùî â íèõ îö³íêà êíèæêè Ì. Ïîïîâè÷à íåãàòèâíà?
Òà íàéá³ëüøå çàíåïîêî¿â ð³çêèé êîìåíòàð
². Äçþáè. Ìåíå çàñìóòèëî âæèâàííÿ àêàäåì³êîì ÍÀÍ Óêðà¿íè åï³òåò³â òèïó “äèëåòàíò”,
“ïàòð³îòè÷íà ïðîôàíàö³ÿ”, “êîæåí ðîçóì³º â
ì³ðó ñâîº¿ ç³ïñóòîñò³” òà ³íøèõ, ÿê³ ìåæóþòü
ç îáðàçîþ.
Âèõîäèòü, ÿêùî òè ïðîñòî â÷èòåëü, òî íå
âèñóâàéñÿ.
Àëå æ, ÿêùî àâòîð ñòàòò³ ñïðàâä³ º ïðîñòèì â÷èòåëåì ³ñòîð³¿, òî, ïî-ïåðøå, ìîæíà
ëèøå ðàä³òè ç òîãî, ùî º òàê³ åðóäîâàí³ â÷èòåë³, ïî-äðóãå, ïîçà âñÿêèìè ñóìí³âàìè, â³í ³
éîìó ïîä³áí³ íàëåæàòü äî ³ñòèííèõ ïàòð³îò³â.
À ïàí Ì. Ïîïîâè÷ íåõàé çíàº, ùî ñåðåä ÷èòà÷³â º âåëüìè âèìîãëèâ³ êðèòèêè, ÿê³ íå áàéäóæ³ äî “íàóêîâî¿ ³ñòèíè ³ ïðàâäè ³ñòîð³¿”.
²íàêøå Óêðà¿íà òàê ³ çàëèøàòèìåòüñÿ íà
òîìó ð³âí³, ïðè ÿêîìó “íà 60 çíàíèõ ó ñâ³ò³
ãîëëàíäö³â ïðèïàäàº 40 ïîëÿê³â ³… àæ 2 óêðà¿íö³”, õî÷à â çá³ðêó “Õòî º õòî?” òîâïëÿòüñÿ
äåñÿòêè àáî é ñîòí³ ïðåòåíäåíò³â íà ñòàòóñ
ñëàâåòíèõ (!).
Àíàí³é ÇÀÊÐÅÂÑÜÊÈÉ,
Êè¿âñüêà îáëàñòü
Øàíîâíà ðåäàêö³º!
Íà ïðàâàõ âàøîãî åï³çîäè÷íîãî äîïèñóâà÷à ³ ïîñò³éíîãî ïåðåäïëàòíèêà äîçâîëþ ñîá³
âèñëîâèòèñÿ ç ïðèâîäó ëèñòà øàíîâíîãî Ìèêîëè Ñóêîííèêà, îïóáë³êîâàíîãî â 12 ÷èñë³
ãàçåòè.
Äóìàþ, ùî ïóáë³êàö³ÿ ïðîãðàì ÒÁ ó
“Ñëîâ³ Ïðîñâ³òè” âèïðàâäàíà ³ äîö³ëüíà, çâàæàþ÷è íà ñó÷àñíèé ìàòåð³àëüíèé ñòàí áàãàòüîõ óêðà¿íö³â, ÿê³ íå ìîæóòü ïåðåäïëà÷óâàòè
á³ëüøå 1—2 âèäàíü. Îòæå, ïóáë³êàö³ÿ ïðîãðàì º ïîºäíàííÿì êîðèñíîãî ç ïðèºìíèì.
Îäíàê, çâàæàþ÷è ³ íà ðàö³îíàëüí³ñòü ïðîïîçèö³¿ Ì. Ñóêîííèêà, ââàæàþ, ùî äîö³ëüíî
ïóáë³êóâàòè ïðîãðàìè íà 2 ñòîð³íêàõ, à íå
íà 4, ÿê öå ðîáèòüñÿ òåïåð. Öå ö³ëêîì ìîæëèâî.
Ç ïîâàãîþ,
Á. ÊÈÐÈ×ÎÊ,
ñìò Äìèòð³âêà Áàõìàöüêîãî ðàéîíó
×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³
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Ç ÏÎËß ÌÈÍÓËÎ¯ ÑËÀÂÈ
КОНОТОПСЬКА БИТВА
Á³ëüøå ñîòí³ ðîê³â îáðàç ì³ñòà
Êîíîòîïà áóâ øàðæîâàíèé ó äîòåïíîìó òâîð³íí³ Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà “Êîíîòîïñüêà â³äüìà”. ²
ò³ëüêè çà îñòàíí³ ðîêè óêðà¿íñüêî¿
íåçàëåæíîñò³ ìè çâ’ÿçàëè ç Êîíîòîïîì ãðàíä³îçíó é ðàä³ñíó ïîä³þ
â íàø³é äàâí³é ³ âàæê³é ³ñòîð³¿.
Ïîä³þ ñïðàâä³ ³ñòîðè÷íó, ëåãåíäàðíó ³ òåïåð íàâ³êè çàêàðáîâàíó.
28 ÷åðâíÿ 1659 ðîêó óêðà¿íñüê³
êîçàêè ï³ä ïðîâîäîì ãåòüìàíà ²âàíà Âèãîâñüêîãî óùåíò ðîçáèëè
150-òèñÿ÷íó ðîñ³éñüêó àðì³þ. Â³êîïîìíà áèòâà ïî÷èíàëàñÿ ïîá³ëÿ
Êîíîòîïñüêî¿ ôîðòåö³ — îñü ÷îìó
ïèñàòè òðåáà ò³ëüêè òàê: Êîíîòîïñüêà áèòâà. Çâè÷àéíî, ùî ïîâíà
ïîðàçêà ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ â³äáóëàñÿ
ì³æ ñåëàìè Øèë³âêà òà Ñåìåí³âêà, ñåáòî — ãåí çà Êîíîòîïîì; ó
ïðèáåðåææ³ ð³÷êè Êóêîëêè. Òà ãîëîâíå — ïîøóêàéìî â³äïîâ³ä³ íà
âàæëèâå ³ñòîðè÷íå çàïèòàííÿ: ÷îìó áóëà çàìîâ÷àíà ó ñëàâíîìó ë³òîïèñ³ óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà öÿ
âåëèêà ïåðåìîãà? ² õòî òàêèé ñåé
íåçáàãíåííèé ãåòüìàí, ùî ïîñì³â
ï³äíÿòè ðóêó íà Ìîñêâó?
Ðàäÿíñüê³ ³ñòîðèêè íàâ³êè âèêðåñëèëè ç íàøî¿ ³ñòîð³¿ ñàìó çãàäêó ïðî ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî. Òà â
ÓÐÅ (Óêðà¿íñüê³é Ðàäÿíñüê³é Åíöèêëîïåä³¿) ìîæíà çíàéòè çëîâò³øíèé ïàñêâ³ëü, äå ²âàí Îñòàïîâè÷ Âèãîâñüêèé íàçâàíèé âîðîãîì
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. Àëå ÓÐÅ í³äå
íå âêàçóº, ùî ïðîòè êîçàöüêî¿ Óêðà¿íè â 1659 ðîö³ ïîñóíóëà
ñòðàøíà îðäà ðîñ³éñüêèõ îêóïàíò³â ï³ä êíÿç³âñüêîþ óïðàâîþ
Î. Òðóáåöüêîãî, Ã. Ðîìîäàíîâñüêîãî, Ñ. Ïîæàðñüêîãî, Ñ. Ëüâîâà, Ô.
Êóðàê³íà òà Ï. Ñêóðàòîâà. Òà îáëîãà Êîíîòîïñüêî¿ ôîðòåö³, ùî
òðèâàëà 70 äí³â ³ íî÷åé, íå óâ³í÷àëàñÿ óñï³õîì ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿.
Êîíîòîïñüê³ êîçàêè äî ïðèõîäó ².
Âèãîâñüêîãî ìóæíüî çàõèùàëè
ñâîþ óêðà¿íñüêó òâåðäèíþ. Öàðñüêå â³éñüêî íå ìîãëî çäîëàòè
øåñòè òèñÿ÷ îáîðîíö³â Êîíîòîïà.
² äàðìà “ïîòåøíûå ðåáÿòà” ïåðåä
ñò³íàìè ôîðòåö³ ãîðëîïàíèëè òîä³øí³ ïðèì³òèâí³ øëÿãåðè:
Êíÿçü Ïîæàðñêèé —
ìîëîäåö óäàëîé —
Íàñ âåäåò ïîõîäîì.
— Êóäà?
— Íà Ñîñíîâêó.
— Çà÷åì?
— Áóäåì ëÿõîâ áèòü,
òàòàð ðåçàòü,
õîõëîâ áèòü.
Òåïåð ìè çíàºìî, íàðåøò³: áóëî âñå íàâïàêè. Ïðî â³éñüêîâèé
òàëàíò íàøîãî ñëàâíîãî ³ ìóäðîãî
ãåòüìàíà çàõîïëåíî ïèøå êîíîòîïñüêèé êðàºçíàâåöü ²âàí Ëèñèé
ó íåâåëè÷ê³é ïîïóëÿðí³é áðîøóð³
“342-ð³÷÷ÿ áèòâè ï³ä Êîíîòîïîì”.
Äîðå÷íî ñêàçàòè, ùî â óñíîìó íàðîäíîìó ïåðåêàç³ öÿ çíàìåíèòà
áèòâà íàçèâàëàñÿ Ñåìåí³âñüêîþ —
çà íàçâîþ ñåëà Ñåìåí³âêà. À â ñóñ³äí³é Øèë³âö³ ñòî¿òü âèñîêèé äåðåâ’ÿíèé õðåñò íàä ñèìâîë³÷íîþ
ìîãèëîþ, äå ðàçîì ç êîçàêàìè
ñïî÷èâàþòü ï³ñëÿ áîþ ñóñ³äè-ïîëÿêè, ñåðáè òà ³íø³ ñëîâ’ÿíè. Ó ñâî¿é áðîøóð³ àâòîð ïîì³ñòèâ òàêîæ

Ескіз поштової марки Юрія Логвина
äåòàëüíó êàðòó áèòâè á³ëÿ ð³÷êè
Êóêîëêè, ùî áóëà çàãà÷åíà é ðîçëèòà íàâêðóãè. Òî áóâ ãåí³àëüíèé
ïëàí ãåòüìàíà Âèãîâñüêîãî. ² òî
áóâ ñïðàâæí³é ÊÎÍÎÒÎÏ äëÿ ðîñ³éñüêî¿ ê³ííîòè. Âîäÿíèé ì³øîê!
Òàêó æ ïðèáëèçíî êàðòó êè¿âñüêèì ãîñòÿì-ïðîñâ³òÿíàì òà ðóõ³âöÿì ïîêàçàâ 9 ëèïíÿ íèí³øíüîãî
ðîêó çàòÿòèé êðàºçíàâåöü, êîíîòîïñüêèé ë³êàð-êàðä³îëîã Ëåîí³ä Ïàâëîâè÷ Ìîðîç. Òóò, íà Øèë³âñüêîìó
ñâÿò³ êîçàöüêî¿ ñëàâè ïðî ñëàâåòíó
áèòâó ñõâèëüîâàíî ãîâîðÿòü ïîñëàíö³-ã³íö³ ³ç Êèºâà, Ñóì ³ Êîíîòîïà:
îäèí ³ç ë³äåð³â Óêðà¿íñüêîãî Íàðîäíîãî Ðóõó, â³äîìèé ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Îëåñü Øåâ÷åíêî, ãîëîâà Ñóìñüêî¿ îáëàñíî¿ “Ïðîñâ³òè” Áîðèñ
Ìàíæåëà, ó÷èòåëü Êîíîòîïñüêî¿
øêîëè ¹ 9 Âàñèëü Îáîëîíèê, ãîëîâà ðàéîííî¿ îðãàí³çàö³¿ Ðóõó Ìèêîëà Ìàòâ³é÷óê, êè¿âñüêèé ê³íîðåæèñåð ³ ïðîñâ³òÿíèí Âîëîäèìèð
Àíäðîùóê, ðàéîííà ðóõ³âêà ³ ïðîñâ³òÿíêà Îëüãà Ïàïèòþê, ïîëêîâíèê
êîçàöüêîãî â³éñüêà Îëåêñàíäð Ðåóòà
òà ³íø³ ìî¿ äðóç³ é êîëåãè. Âñ³ îáóðþþòüñÿ òèì, ùî ç-ï³ä âèñîêîãî
äåðåâ’ÿíîãî õðåñòà äåñü ïîä³ëàñÿ
ïëèòà ³ç äàâí³ì ³ñòîðè÷íèì íàïèñîì: “Âñòàíîâëåíî ó ïàì’ÿòü âñ³õ
âî¿í³â-ñëîâ’ÿí, ÿê³ ïîëÿãëè íà Øèë³âñüê³é çåìë³ ó â³éí³ 1659 ð. ì³æ
êîçàöüêèìè â³éñüêàìè ãåòüìàíà ².
Âèãîâñüêîãî òà ðîñ³éñüêèìè â³éñüêàìè”. Ñïðàâä³, äå æ ïîä³ëàñÿ ïëèòà?
Íåâæå òóò ïîõîäèëà Êîíîòîïñüêà
â³äüìà? Â÷èòåë³ Øèë³âñüêî¿ øêîëè
ñóìíî ðîçâîäÿòü ðóêàìè: “Ïðîáà÷òå, íå äîãëåä³ëè. ßê³ñü áóçóâ³ðè çäàëè ³ñòîðè÷íó ïëèòó ó ïðèéìàëüíèé
ïóíêò ìåòàëîáðóõòó”... À ÿ íàãàäóþ
âñ³ì, ùî â³äîìèé ðîìàí Þð³ÿ
Ìóøêåòèêà ïðî â³êîïîìíó ïîä³þ
íà ×åðí³ã³âñüê³é çåìë³ íàçèâàºòüñÿ
âåëüìè ñòðàøíî: “Íà áðàòà áðàò”.
Àäæå, ÿê â³äîìî, ãåòüìàí Âèãîâñüêèé òà éîãî ñîðàòíèêè íå ñêîðèñòàëèñÿ ñâîºþ áëèñêó÷îþ ïåðåìîãîþ íà áëàãî óñ³º¿ Óêðà¿íè. Çâ³äòîä³ ïî÷àëîñÿ ëèõî ðîçáðàòó — ãàíåáí³ ñòîð³íêè âåëèêî¿ Ðó¿íè. ×èòàéìî òà âèâ÷àéìî ¿õ ñüîãîäí³. Äîïîêè áóäåì ïëàçóâàòè äî Ìîñêâè?
Ñòàíüìî áðàò çà áðàòà!

КОНОТОПСЬКА ВІДЬМА
Ùå íà îêîëèö³ Êîíîòîïà íàøó êè¿âñüêó äåëåãàö³þ ðàäî çóñòð³÷àº Îëüãà Àíòîí³âíà Ãóòîðíà —
íà÷àëüíèê â³ää³ëó êóëüòóðè Êîíîòîïñüêî¿
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Ì³æ íàìè îäðàçó çàâ’ÿçóºòüñÿ ùèðà ³ äðóæíÿ áåñ³äà.
— Ïàí³ Îëüãî! ×è íå ìîæåòå ïîêàçàòè íàì â³äîìó âñüîìó ëþäó êîíîòîïñüêó â³äüìó?

Річка Куколка
“СЛОВО Просвіти” z ч. 15 (93), 13 липня 2001 р.

— Ìîæó âñ³õ çàïåâíèòè, ùî
æîäíî¿ â³äüìè ó íàøîìó Êîíîòîï³ äàâíî íåìà. Âîíî — öå â³äüìóâàòå ïëåì’ÿ — çà ðîêè íîâî¿ Óêðà¿íè ïîâò³êàëî ³ç Êîíîòîïà äî
Êèºâà. Îòæå, òàì ¿¿ øóêàéòå — ó
ñòîëèö³. Áî ùî, ñêàæ³òü, ðîáèòè
â³äüì³ â íàøîìó ðàéîí³ ÷è ó ì³ñò³, äå ëþäè çàéíÿò³ òóðáîòîþ ïðî
õë³á íàñóùíèé? Íó õ³áà çäî¿òè
äåñü êîðîâó ÷è êîçó... Íå çàáóâàéòå, ùî Êîíîòîï ñüîãîäí³ — öå
ì³ñòî îáëàñíîãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ.
Âåëèêèé çàë³çíè÷íèé âóçîë, ùî
çâ’ÿçóº ï³âí³÷íèé ðå´³îí Óêðà¿íè
³ç Êèºâîì, à òàêîæ ³ç Ìîñêâîþ,
Ì³íñüêîì, Ïåòåðáóðãîì. Ó Êîíîòîïñüêîìó ðàéîí³ ìåøêàº íèí³
ïðèáëèçíî ñòî òèñÿ÷ íàñåëåííÿ. Ó
íàñòóïíîìó ðîö³ Êîíîòîï â³äçíà÷èòü ñâîº 350-ð³÷÷ÿ. Ó äàâí³õ ë³òîïèñàõ º çãàäêà, ùî â 1618—
1781 ðîêàõ íàø íèí³øí³é ðàéöåíòð íàçâàíèé ÿê ñîòåííå ì³ñòå÷êî Í³æèíñüêîãî ïîëêó.
— ßêðàç ïðî òîé ïåð³îä ³ç
æèòòÿ Êîíîòîïà ðîçïîâ³äàº
ïîâ³ñòü
Êâ³òêè-Îñíîâ’ÿíåíêà
“Êîíîòîïñüêà â³äüìà”. Òàì º
òàêà ö³êàâà ³ çíà÷óùà ôðàçà:
“Êîíîòîï íå ìàëå ñåëî”. ²
ïðîäîâæåííÿ òîãî ðå÷åííÿ, ÿêå
çâó÷èòü äîâîë³ àêòóàëüíî, ìàéæå ïî-ñó÷àñíîìó. Ìîâëÿâ, íàø
Êîíîòîï “íå îá³éäåòüñÿ áåç
ñâàðêè ³ ëàéêè ³ áåç ïîçèâàííÿ
íå îá³éäåòüñÿ”. ×è íå íàãàäóº
âàì îáðàç êîíîòîïñüêî¿ â³äüìè
ßâäîõè Çóáèõè áàãàòüîõ ñó÷àñíèõ óêðà¿íö³â?
— Íàãàäóº. Ïåðå÷èòóþ÷è “Êîíîòîïñüêó â³äüìó”, áà÷ó òàêîæ ñåðåä íàøèõ ìîæíîâëàäö³â êîíîòîïñüêîãî ñîòíèêà Ìèêèòó Óëàñîâè÷à
Çàáðüîõó — ëþäèíó áåçä³ÿëüíó ³ çàòóðêàíó, àëå ãîíîðèñòó ³ äóæå àìá³òíó. Çàì³ñòü òîãî, ùîá ç³áðàòè êîíîòîïñüêó êîçàöüêó ñîòíþ äëÿ ïîõîäó ó ×åðí³ã³â, Çàáðüîõà (ïð³çâèùå
ÿêå!) ïî÷èíàº íåéìîâ³ðíó ëîâëþ
â³äüì ³ ¿õ ïîòîïëåííÿ ³ çíèùåííÿ.

Æèâó÷èé òàêîæ îáðàç õèòðîãî ³ ï³äñòóïíîãî
ïèñàðÿ,
ùî íàãàäóº íå îäíîãî
ïðîäàæíîãî
æóðíàë³ñòà ç ãàçåòè
“Áóëüâàð”. À êîëè ÿ
÷óþ ñâàðêè ³ ïðîêëüîíè â óêðà¿íñüêîìó ïàðëàìåíò³, òî
â³ä÷óâàþ, ùî â³äüìà
ßâäîõà Çóáèõà ì³öíî âîçñ³äàº íà äåðæàâíîìó ñ³äàë³. Âîíà ñêð³çü øóêàº âîðîã³â, ñ³º ðîçáðàò
ñåðåä óêðà¿íö³â.
— Êîëîðèòí³
³ ñì³øí³ òèïàæ³
õðåñòîìàò³éíîãî
òâîðó í³áè ñïèñàí³ ç íàòóðè íàøèõ äí³â. Àëå ÿ
ðàä³þ, ùî âïðîäîâæ
îñòàíí³õ
ðîê³â âèñòóïàº ç
íåáóòòÿ
çîâñ³ì
³íøèé, ùå íåçíàíèé Êîíîòîï —
ãåðî¿÷íèé, òðàã³÷íèé ³ íåïåðåìîæíèé. Îñü ³ íèí³, â
Пам’ятний знак на честь Конотопської битви
ö³ ë³òí³ äí³ íà
ñâÿòà
êîçàöüêî¿
ñëàâè çáèðàþòüñÿ ãðîìàäè ç á³ äèòèííî óñì³õíóâñÿ. Ð³÷ ó ò³ì,
óñ³º¿ Óêðà¿íè. Òðåáà æ íàäîëó- ùî ÿ çóñòð³â ó Êîíîòîï³... Ùî æ
æèòè ïðîãàÿíèé ÷àñ, ïîâåðíó- áî ÿ çóñòð³â? Íåçâè÷àéíî âåñåëèé
òè ðîêè ç íåáóòòÿ, ò³, ùî òðàìâàé. Ùîïðàâäà, â³í ñêèäàâñÿ
á³ëüøå íà áðîíüîâèê ³ç ÷àñ³â ãðîçâó÷àòü ó Øåâ÷åíêîâ³ì ñëîâ³:
ìàäÿíñüêî¿ â³éíè. Îááèòèé çàë³çîì, â³í æàõëèâî ãðèì³â ³ íåòâåÇà ùî æ áîðîëèñü
ðåçî õèòàâñÿ. Àëå ³øîâ ïî Êîíîìè ç ëÿõàìè,
òîïó, íà÷å ó áåçñìåðòÿ. ² êîëè
Çà ùî ìè ð³çàëèñü ç îðäàìè?
òîé äèíîçàâð çíèê çà ðîãîì âóëèÇà ùî ñêîðîäèëè ñïèñàìè
ö³, ÿ çóñòð³â íà òðàìâàéíèõ ðåéÌîñêîâñüê³ ðåáðà?
êàõ ñòàðåíüêó áàáóñþ ç â³äåðöåì
âîäè. Âîíà ñòàðàííî ïîëèâàëà âîКОНОТОПСЬКИЙ
äîþ êîæíó ðåéêó ïðîòè âëàñíîãî
ТРАМВАЙ
áóäèíêó. “Ùî öå âè, áàáóñþ, ðîÍà ñâÿò³ êîçàöüêî¿ ñëàâè ó áèòå é äëÿ ÷îãî?” — “Òà ðåéêè
Êîíîòîï³ ³ Øèë³âö³ ÿ ÷àñòî çãàäó- â³ä ñïåêè ñèëüíî íàãð³âàþòüñÿ ³
âàâ, ùî êîæíèé ðîçä³ë âåñåëî¿ ïî- òðàìâàé çàíàäòî ãóðêîòèòü àáî
â³ñò³ “Êîíîòîïñüêà â³äüìà” ïî÷è- ÷àñòåíüêî é çîâñ³ì çóïèíÿºòüñÿ.
íàºòüñÿ íåâåñåëî: “Ñóìíèé ³ íåâå- Ñòî¿òü ³ äðèæèòü”.
Öå áóëà íå êîíîòîïñüêà â³äüñåëèé ñèä³â íà ëàâö³ ó íîâ³é ñâ³òëèö³... êîíîòîïñüêèé ïàí ñîòíèê ìà, à çâè÷àéíà ìóäðà æ³íêà. ²ç
Ìèêèòà Óëàñîâè÷ Çàáðüîõà”. Àáî ïîâíèì â³äåðöåì âîäè âîíà ïåðåéîñü òàê: “Ñìóòíî ³ íåâåñåëî áóëî øëà íàì äîðîãó: “Õàé âàì, ä³òîíüâðàíö³ ó ñëàâíîìó ñîòåííîìó ì³ñ- êè, ùàñòèòü...”
òå÷êîâ³ Êîíîòîï³”. Àëå íà ñâÿò³,
z
Ìèêîëà ÑÎÌ,
äå áðàòàëèñÿ ëþäè, ìåí³ áóëî íåñïåöêîð “Ñëîâà
ãîæå ñóìóâàòè. Íàðåøò³ ìîæåìî
Ïðîñâ³òè”, ì. Êîíîòîï
íà ïîâíèé ãîëîñ ãîâîðèòè ³ ñï³âàÔîòî Îëåêñàíäðà
òè ïðî äàâíþ ³ñòîðè÷íó ÏåðåìîÊÓÒËÀÕÌÅÒÎÂÀ
ãó. À ïðîõîäÿ÷è ì³ñòîì, ÿ ñàì ñî-

НА МОГИЛІ ВАСИЛЯ ГНАТКЕВИЧА
Повертаючись зі славного Берестечка, проїжджали просвітяни через
село Добривода, що, як з'ясувалося, є
батьківщиною голови Київської "Просвіти" Юрія Гнаткевича. Юрій Васильович попросив зупинити автобус біля пам'ятника воїнам, які загинули у
роки війни. Поруч зі стелою, на якій
викарбувані імена двадцяти восьми
односельчан, розташована могила, в
якій лежить батько п. Юрія — Василь
Гнаткевич.
Юрій Васильович розповів історію, яка не могла не схвилювати усіх
нас. Коли прийшли німці, а вони до
Добриводи прийшли вже на другий чи
третій день війни, батька взяли на роботу до німецької районної сільськогосподарської управи помічником і перекладачем "ляндвірта".
З травня 1943 р. Василя Гнаткевича заарештувало гестапо. А 16
травня він був розстріляний разом з
іншими чотирнадцятьма чоловіками у
м. Дубно на підставі рішення німецького військового суду. За місяць до
страти йому виповнилося 29 років, а
його синові Юрасеві — три роки. Вони
з батьком народилися одного числа
— 4 квітня.
Після приходу радянської армії,
мати Юрія Васильовича (їй було тоді 22 роки) відшукала родичів усіх
похованих у спільній ямі і дістала

дозвіл на перепоховання. Зараз
важко сказати, яким чином батька
перепоховано не на сільському
цвинтарі, а тут, у мальовничій місцині у центрі села. Тим не менше сталося саме так. І коли у 1991 р. було
вирішено спорудити пам'ятник воїнам, що загинули під час війни, місцева влада вирішила викопати останки Василя Гнаткевича і перепоховати їх на загальному сільському
цвинтарі. Пан Юрій на той час уже
був депутатом Верховної Ради, обраним у м. Києві, він звернувся до
голови сільради і голови колгоспу з
проханням не чіпати могили батька,
а навпаки, впорядкувати її і розглядати разом з пам'ятником воїнам як
спільний комплекс, який символізує
ту правду, що з німцями боролася не
лише радянська армія. З нею боролося і підпілля УПА.
Юрій Гнаткевич розповів: ніхто не
знав, за що було розстріляно його
батька. Мати Марія лише помічала,
що до чоловіка іноді приходили якісь
люди і вони про щось шепотіли. Коли
у 1958 р. студента інституту іноземних мов Юрія Гнаткевича судили за
"антісовєтскую агітацію", у своїй карній справі він помітив невеличку довідку з районного КДБ, у якій зазначалося, що Василь Гнаткевич був розстріляний німцями за "связи с подпо-

льем УПА и попытку установлення
подпольной радиостанции в районе
с. Вербы". Таку ж довідку він, будучи
депутатом, відшукав у карній справі
своєї матері Марії Гнаткевич, яку невдовзі після перепоховання чоловіка
було засуджено до десяти років таборів за "пособничество бандеровцам",
і які вона відсиділа повністю в Дудінці
та Норильську.
Означена довідка від органів КДБ
свідчить про те, що УПА таки воювало з німцями. І саме текст цієї довідки
було використано Юрієм Васильовичем під час обговорення Закону "Про
ветеранів війни". Закон ніяк не могли
прийняти, хоча виносився на голосування разів п'ять. Комуністи не хотіли
голосувати, бо в ньому пропонувалося визнати членів УПА ветеранами
війни. Тоді Юрій Васильович, розповівши на засіданні Верховної Ради історію свого батька і зачитавши текст
довідки, запропонував свою власну
поправку до законопроекту, яка своїми лексичними варіаціями "перехитрила" комуністів, а Іван Плющ їх "дотиснув". Так уперше комуністична номенклатура законодавчо визнала той
факт, що значна частина вояків УПА
брала участь у боротьбі з німецькими
загарбниками.
z
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

ГІСТЬ РЕДАКЦІЇ — ВАДИМ СКОМАРОВСЬКИЙ
Вадим Петрович Скомаровський народився 1 червня 1937 року в мальовничому
придніпровському селі Балико-Щучинка. Пише переважно для дітей. Видав близько
тридцяти збірок віршів, казок, поем для молодших школярів і дошкільнят. Лауреат літературної премії імені Лесі Українки.
Вадим Скомаровський – помітна фігура в колі сатириків і гумористів. Автор дотепних, нерідко з іронічним відтінком, коротких віршів, мініатюр.
Вони й склали основу книги “Трасти і контрасти”, що побачила світ у видавництві “Український
письменник” 1999 року. Сьогодні Вадим Скомаровський — гість редакції “Слово Просвіти”.

З принуки
Я хоч сповідував правду,
та був зациклений на догмі.
Степан Крижанівський

Придавлені важким, як брила, пресом,
Творили Ви з принуки, далебі.
А ми ж Вам вірили, добродію професор,
Здається, більше, ніж самим собі.

Хто після... Римарука,
Герасим’юка, Малковича займе місце
в хрестоматіях з української
літератури для середньої школи?
Олександр Яровий

Анатолієві Мойсієнку,
поетові і вченому.

Не відчуваючи утоми,
Писав химерні паліндроми,
А поки пробивавсь у друк,
Став мудрим доктором наук.

Авторові рекламних оголошень.

Достатньо аркуша тобі,
Фломастера і клею,
Щоб оприлюднить на стовпі
Суцільну ахінею.
Блудний син
Блукав по світу Іваненко,
Забув, яка та мова наша,
І вдома замість: “Мамо, ненько!”
Звернувсь до матері:
— Мамаша!
Змахнула потайки сльозину
І гірко усміхнулась мати:
— Відпочивай з дороги, сину,
Та будем вчитись розмовляти.

Рішучий крок
Миколі Сому, відомому поетові,
який понад сорок років тому видав першу
збірку віршів “Йду на побачення”.

Чи жартома, чи спересердя
Тепер він каже:
— Йду в безсмертя!

Мовою конвою
Клене він роки навісні,
Хитає скрушно головою,
Та ті прокльони показні,
Бо сам нерідко уві сні
Говорить мовою конвою.
Чванькові
(за Анатолієм Луначарським)

Петро Засенко-син Петрів
Петрові Засенку, авторові
збірки віршів “На ярмарку вітрів”.

Відомо: я увесь у власних книгах,
Але тримаю дещо й про запас.
На жаль, віднині жестами, на мигах,
Я змушений звертатися до вас.

У час тривожний, загадковий,
Коли від скрути аж пече,
Ти все ж підставити готовий
Грозою січене плече.

Писака

Не відчуваючи утоми

Злостивці капосні, лихі башибузуки
У мене щойно вирвали язик.
Я спаленів, та взяв себе у руки.
Я занімів, хоча мовчать не звик.

Леонідові Горлачу,авторові
збірки віршів “Грозою січене плече”.

“Зелений змію” з буряка,
Не підповзай до Бортняка!
Хай вариво твоє хмільне
Хтось інший зопалу хильне.

Відтоді, як на віковій межі
Заповнив ринок майже кожну шпарку,
Аристократ живе у гаражі
І мріє повернутись у Вапнярку.

У мене ниньки вирвали язик...
Петро Осадчук

У Вас така вимова, пані,
Хоч вуха затуляй зарані.

Анатолієві Бортняку, авторові
збірки віршів “Витверезник для ліриків”.

Олегові Чорногузу, авторові роману
“Аристократ із Вапнярки”, частина
тиражу якого не потрапила у продаж.

На мигах

Ведучій української радіостанції.

Не підповзай до Бортняка!

Аристократ із гаража

ПАРОДІЇ. ПРИСВЯТИ. ЕПІГРАМИ

Одверто кажучи

Завжди напоготові!

Хто на черзі?

Я вже достиг, як ранній овоч,
Та не позбувсь душевних мук.
Хто в хрестоматіях?
Малкович,
Герасим’юк і Римарук.
А хто на черзі?
— Андрухович, —
Мені шепнули жартома.
А я ж достиг, як ранній овоч.
Невже дарма? Невже дарма?

Вадим Скомаровський

Але навряд, щоб свій ужинок
Поет поніс на дикий ринок.

Петро Засенко-син Петрів
Бував на ярмарку вітрів,

Чванько, тобі здалось уже,
Що ти — сучасний Беранже.
Ти справді — “б”, ти справді — “ж”,
А все-таки не Беранже.

«ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»
Не кожному пересічному читачеві відомо, що назву для свого роману Панас Мирний взяв із
Кулішевого перекладу Книги
Іова. Саме цей афоризм у книзі
“Українська афористика” (Київ,
видавничий центр “Просвіта”,
2001) чомусь “належить” Панасу
Мирному… Йдеться не про докір
редактору видання. Питання ставимо і до себе. Кому ж належить
афоризм? Іову? Пантелеймону
Кулішу? Панасу Мирному?.. Пантелеймон Куліш переклав, оживив на мистецькому рівні, Панас
Мирний утвердив, унаочнив, спопуляризував…
То кому ж належить цей афоризм?

Засновник — Всеукраїнське
товариство «Просвіта»
імені Тараса Шевченка.
Реєстраційне свідоцтво
№ 1007 від 16.03.1993 р.

Головний редактор
Любов Голота

Думаю, що до подібних афоризмів, а вони в книзі є, доречними були б навіть коментарі.
Безперечно, що книга “Українська афористика” заслуговує
на схвальне слово. Це ж уперше
в Україні ми спромоглися на подібне видання! Передмова до видання доктора мистецтвознавства, професора Вадима Скуратівського “Афоризм — колись і
сьогодні” відзначається компетентністю, науковістю і блискучою обізнаністю з матеріалом.
Думаю, що авторам не варто
було навіть робити застережень
стосовно “недоліків книги”…
Книга вдалася, і таки дуже
потрібна книга. Вадим Скуратів-

ський у передмові пише: “Є в цьому національному афористичному Монблані єдине його світоглядне підніжжя, спільне для всіх
представлених тут авторів. Від
Івана Вишенського до Івана Драча. Від Івана Котляревського до
Івана Франка. Від Климентія Зіновіїва до Оксани Забужко і Євгена
Ященка. Десятки імен. Сотні й
сотні афоризмів…” Звісно, що
місця для всіх (і часом дуже достойних) мудреців не вистачило,
але зернб мудрості — повні ясла.
Отож мудрим афоризмом хочеться завершити: “Хай не ревуть воли, як ясла повні!”

ПІСНЯ ПРО БАЙДУ
“1564 року Дмитро Вишневецький
востаннє виступив проти Оттоман
ської імперії. З армією в 4 тисячі чо
ловік він зайшов до Молдавії, де як
раз точилися міжусобні чвари, але
його тут захопили в полон і відправи
ли до Стамбула на страту. За “Хроні
кою Мартина Бєльського”, козаць
кого ватажка скинули з фортечного
муру в Галаті на крюк; він провисів
на ньому три дні, доки турки, обуре
ні прокльонами, спрямованими про
ти мусульманської віри, застрелили
його із луків. Багато істориків, зокре
ма Микола Костомаров та Дмитро
Яворницький, погоджуються з версі
єю Мартина Бєльського і вважають,
що розповідь про загибель Вишне
вецького лягла в основу славетної
народної української пісні про “Бай
дукозака”; інші ж, як, скажімо, Во
лодимир Голобуцький на підставі до
несення — не зовсім зрозумілого —
французького посла в Стамбулі,
стверджують, що Вишневецького за
душили і що пісня про Байду не
пов’язана з його трагічною смер
тю...”
За кн.: “Гетьмани
України”, К., 1991 р.

УРОЧИСТИЙ
В’ЇЗД ДО КИЄВА
“У вересні 1648 року козацьке
військо під Пилявцями знову роз
громило 30 000 армію польської
шляхти, яка, перелякавшись чуток
про наближення великої татарської
орди, покинула свої обози. Хмель
ницький рушив до Львова, обложив
місто, взяв викуп. Запорожці дійшли
до Замостя, звідки їм відкрився шлях
на Варшаву. Але гетьман знову марно
простояв місяць, очікуючи виборів
нового короля. Ян Казимир прислав
Хмельницькому листа і просив його
очікувати комісарів, які мали вису
нути умови миру. Гетьман у грудні
урочисто вернувся до Києва, де його
зустріли кияни, вище духівництво,
дзвонили дзвони, стріляли з гармат.
Хмельницького вітали як “нового
Мойсея”, що визволив Україну з
лядської неволі”.
За кн.: “Гетьмани
України”, К., 1991 р.

ТАЄМНИЦЯ
“Тільки надвечір 6 травня домови
на Шевченка прибула до Києва на
Поділ, у Рождественську церкву...
Генералгубернатор категорично
заборонив виголошувати промови
над прахом поета; поліція розганяла
натовп. 7 травня зранку, незважаючи
на дощову погоду, до Рождествен
ської церкви зібралося народу кілька
тисяч: кожен хотів попрощатися з
дорогим покійником. “Во время па
нихиды между народом протисну
лась в глубоком трауре дама, положи
ла на гроб поэта терновый венок и
удалилась: красноречивее надгроб
ных слов выразила она то, что чувс
твовал каждый из нас, провожая поэ
тастрадальца в могилу...” — розпові
дає М. Чалий. “Это произвело сенса
цию, — доповнює ці свідчення М. Бі
лозерський, — полиция убрала этот
венок”.
Із кн.: “Т. Г. Шевченко. Біографія”, К., “Наукова думка”, 1984 р.
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