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Президія Національної спілки пись�
менників України, Центральне правління
Всеукраїнського товариства “Просвіта”
ім. Т. Шевченка, ВПТ ім. Г. Ващенка з три�
вогою відзначають, що упродовж останніх
місяців і тижнів небезпечні своєю незво�
ротністю антиукраїнські тенденції в дер�
жавобудівництві України продовжують
наростати.

Усупереч волі та сподіванням україн�
ців утвердити свою міцну національну
державу, маємо ситуацію, за якої віками
омріяні та леліяні українські ідеали — по�
літичні, культурні, духовні — зазнають по�
топту. Лишаються на рівні оманливих дек�
ларацій заяви про орієнтацію України на
європейські шляхи розвитку, а натомість
влада усе відвертіше вплутує країну в під�
ступно розставлені тенета сусідньої Росії.
Катастрофічно втрачає ознаки самостій�
ності українська економіка. Під контроль
недавньої метрополії переходять фактич�
но вже цілі галузі господарства, як і газо�
магістралі та родовища корисних копа�
лин, грабіжництво, хижацтво скорумпова�
них ешелонів вищої влади у поводженні з
національним багатством набуває часто
приголомшливих виявів.

Тривожні прикмети спостерігаються і
в ідеологічній, культурно�духовній сфері.
“Рік Росії в Україні” (попри те, що кількість
цих “років Росії” вимірюється для нас уже
цілими століттями), президентський Указ
про відзначення 350�річчя трагічної для
українців Переяславської Ради – події, що
асоціюється з довготривалою колоніаль�
ною підлеглістю України, Постанова Кабі�
нету Міністрів про відзначення (як і самі
заходи на відзначення) 85�річчя одного з
найбільших зросійщувачів України
В. Щербицького, відверто�виклична під�
тримка церкви московського підпорядку�
вання, — це тільки окремі приклади анти�
національної спрямованості нинішньої
владної верхівки. Давно вже перестали
бути винятками призначення на найвищі
державні посади осіб, котрі або не володі�
ють державною — українською мовою,
або не користуються нею з причин де�
монстративної до неї відрази.

Саме в мовно�культурній сфері тен�
денції глуму та зневаги, що їх зазнає укра�
їнство при потуранні нинішньої влади, і
дістають чи не найяскравіший вияв, що
потвердили, зокрема, й парламентські
слухання про нинішній стан української
мови в Україні, які відбулися 12 березня
цього року. Закликаючи Верховну Раду
підтримати розроблені Комітетом з пи�
тань культури і духовності рекомендації
цих слухань, ми з найбільшим занепоко�
єнням зазначаємо: до цього часу не тіль�
ки не зупинене, а й нарощується зросій�
щення України. Епідемічно відбивається
від української мови молоде покоління,
для міської частини якого вона перетво�
рюється у новітню латину, що її можна
вивчати, але не послуговуватися нею; ан�
тиукраїнська наставленість характеризує
засоби масової комунікації, насамперед
телевізійний простір; докладаються ча�
сом просто судомні зусилля до протипри�
родної зміни самої етноструктури україн�
ської землі. 

Без мови немає нації
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М и, їй-право, дивні люди: знову contra
spem spero, знову без надії сподіває-
мося, знову віримо тим, хто запевняє

нас, що якось воно та буде, бо не може ж
такого бути, щоб якось та не було… Цієї
весни Україна надзвичайно чорна, – поло-
вина озимих вимерла, половина зазнала
втрат, і тепер на ланах стоять озера, явле-
ні глибоко промерзлою землею. Тепло не
поспішає на ґрунти, і селяни за голови ха-
паються: коли і як встигнуть переорати, пе-
ресіяти, впорати городи, дати лад тому, над
чим безжально поглумилася погода… Та хі-
ба лише природа відвернулася од україн-
ського хлібороба? Не такий-то й глибокий
час треба перебрести в своїй пам’яті кож-
ному з нас, аби згадати той ажіотаж, ті вих-
валяння, що панували в жнива 2002 року в
телерадіоефірі: Україна посіла одне з пер-
ших місць у світі за виробництвом зерна!
Україна здатна засипати півсвіту своїм жи-
том-пшеницею. Україна продає свій хліб,
свій урожай за демпінговими цінами! 

Спродалися, здається до нитки. Сьо-
годні той-таки Іван Кириленко, що запевняв
розколгоспнених селян у їхньому щасливо-
му майбутньому, щосили тримаючись за віце-
прем’єрське крісло, запевняє, що хліба до
нового врожаю вистачить. А міністр аграр-
ної політики Сергій Рижук посилається на
цифри: у державних запасах — 4,6 млн.
тонн зерна, з яких — 2,6 мільйона — продо-
вольче зерно. А українці можуть задоволь-
нитися кількістю продовольчого зерна, що
вимірюється цифрою у 2,2 мільйона тонн.
Тим часом млини в усіх областях України
все скупіше сиплять борошно в свої лотки,
водночас піднімаючи ціну на цей, воістину
стратегічний для нашого народу, продукт.
Що б не робило начальство, стримуючи ці-
ни на хліб, ціни зростатимуть. Якщо не на
державно-фірмовий, “Український”, то на
батони й булки — однозначно. Не кажучи
вже про макаронні вироби та крупи  — ос-
нову харчування тих, кому сіяти й ростити
майбутній урожай. Вже сьогодні “каша —
мати наша” обійдеться значно дорожче то-
му, хто виживає завдяки круп’яним продук-
там, адже їх випуск скоротився майже на
40 відсотків… Обласні держадміністрації,

які рік тому щосили сприяли “ринку зерна”,
або простіше кажучи, заробили чималенькі
капітали на розбазарюванні хліба, нині,
згідно з розпорядженням Президента, кон-
тролюють ціни — не дозволяють виробни-
кам дотримуватися тих законів ринку, зара-
ди яких “город  городили”…

За безголову урядову політику А. Кінаха,
компрометацію Указу Президента України
№ 601 “Про закони щодо розвитку продо-
вольчого ринку та сприяння експорту сіль-
ськогосподарської продукції та продовольчих
товарів” перед слідством уже відповідає… аж
одна фізична особа — екс-віце-прем’єр Коза-
ченко. Тимчасом, як парламентське сільсько-
господарське лобі, зернотрейдери, прези-
дентська адміністрація та інші чинники “зер-
нового скандалу” поки що — в тіні…

Звісно ж, цей обвал в агроекономіці
круто заварений на політиці: так само (як
би не хотілося мені уникнути подібного
прогнозування) ми ще будемо здригатися
від повідомлень про те, що пересівати май-
же нічим (а пересівати треба половину
площ, зайнятих озимими культурами), що
пального не вистачає, а ціни на нього не-
милосердні і виробникам платити нічим;
що на майбутній урожай сподіватися особ-
ливо нічого, — адже вже сьогодні передба-
чають: він буде значно — на 30% — ниж-
чий, аніж минулого року…

Мимоволі спливають найчорніші асоці-
ації з весною-33: зловісна тінь голодомору,
геноциду українського народу в 1933 році,
70-ліття якого хтось би волів не відмолити,
не відзначити, як урок історії, а відсвятку-
вати, попереджувально волає до нас: лю-
ди, будьте пильні, не дайтеся одурити,
ошукати вас! Хліб і земля завжди були най-
вищою політикою в Україні. Були і залиша-
ються. Бо коли з України виїхало понад сім
мільйонів людей, а  ще кілька мільйонів пе-
ребувають у намаганнях виїхати, — то хто
буде сіяти, хто вирощуватиме пшеницю й

усяку пашницю? Хто залишиться біля зем-
лі в її обороні, хто, врешті-решт, володіти-
ме нашими ланами? Адже саме ці люди —
молоді, повносилі, кмітливі, підприємливі,
могли б змінити ситуацію в нашій державі,
а не бути попихачами в Європі чи Америці,
чорноробами в Португалії та Австралії…

Держава не чинить особливого опору
тому, що її покидають найкваліфікованіші
працівники, — наші керманичі добре розу-
міють, що Україну залишають бунтарі, “про-
тестний електорат”, яким не задурити голо-
ву порожніми обіцянками та псевдодемок-
ратичними референдумами…

Як це не гірко говорити, але й той ба-
тальйон, що вирушив до Кувейту — одна з
ознак голодного існування спеціалістів: бій-
ці поїхали на чужу війну здобувати кревний
шматок хліба… 

Незабаром Великдень. Цього року лю-
ди відзначатимуть його, ще не обсадив-
шись, не обсіявшись. І тут влада, очевид-
но, вирішила піддобритися до свого стри-
воженого народу: оголошено — тиждень!
— вихідних. Де ж бачено й чувано раніше,
аби українець пив-гуляв у посівну? Чи зно-
ву — суто наш, український синдром? Для
християн — Великдень, для комуністів із
соціалістами — Перше травня, для дачни-
ків — граблі та лопата, а для всіх разом —
рятуйтеся, хто як може!

Перше квітня порадувало зранку одним
градусом тепла за Цельсієм. Хтось із нас
ще спромагався на жарт і посмішку, — без
них весна неможлива. Так само, як і без ви-
соких ключів, що відімкнули небо, гойднули
повітря і вродили теплий південний вітер.
Весна  священна, весна прекрасна приму-
шує серце битися сильніше і робить очі ви-
дющими. Вона прийшла, і вона чекає одві-
ту від кожного з нас, — тривожна весна
2003 року…

Любов ГОЛОТА
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ПРОДОВЖУЄМО ТРАДИЦІЮ
Цими днями Херсонщина

святкує 85�річчя з дня виходу у
світ “Кобзаря” Тараса Шевченка у
просвітянському  видавництві
“Українська книгарня”, яке успіш�
но працювало в 1918 році на чолі
з головою Херсонської “Просві�
ти” Іваном Челюком.

Тож ми — нащадки славетних
просвітян початку XX сторіччя —
просто не маємо ніякого мораль�
ного права не продовжити славні
традиції товариства. У своїй ви�
давничій справі “Просвіта” Херсон�
щини співпрацює з усіма держав�
ницькими силами і лише упродовж
попереднього, 2002�го року, вида�
ла друком понад 30 видань, серед
яких перший том “Історії “Просвіти”
Херсонщини, драматична поема
Миколи Братана “Шоста заповідь”,
поетичні збірки Наталії Коломієць
“Я щаслива”, Любові Єрьомичевої
“Пісня надії”, Валерія Кулика “Ко�
лодязь у степу”, збірка статей Сер�
гія Гейка “Проти комунізму та ро�
сійського шовінізму”, роман Мико�
ли Василенка “Уламки імперії” та ін.
Нині готові до друку збірки творів
наших класиків�земляків Дніпро�
вої Чайки, Миколи Чернявського,
Миколи Куліша, Теофана Василев�
ського та Івана Дніпровського.

Свою видавничу діяльність
“Просвіта” Херсонщини підкріп�
лює презентаціями збірок, прес�
конференціями, виступами з про�
пагандою книжок “Просвіти” в те�
ле� та радіопрограмах, а також
активно бере участь у обласних,
реґіональних та міжнародних
книжкових виставках.

Завдяки виданням “Просвіти”,
школярі смаглявої Таврії мають
радість читати нові твори сучасних
українських письменників, адже
книги поширюються по шкільних
бібліотеках, по обласних та район�
них книгарнях, де функціонують
читальні товариства “Просвіта”.

Вірю, що ніякі недруги україн�
ської ідеї не здатні побороти доб�
ро та любов, яке живе у справах
“Просвіти”.

Олег ОЛЕКСЮК,
голова Херсонської обласної

організації ВУТ “Просвіта” 

Наші складні та неоднозначні
будні, що часто спонукають нас ду-
мати лише про хліб насущний, ча-
сом ніби перериває промінь сонця.
Це трапляється тоді, коли зустрі-
чаєшся з чоловіком, який присвя-
тив себе високій меті пізнання,
служіння науці, а отже, і державі,
прославив Україну своїми досяг-
неннями в царині теоретичної аст-
рономії, нагадав, що “не хлібом
єдиним живе людина” і осяяв лю-
дей, присутніх у залі Народного
Дому “Просвіта” в один з березне-
вих вечорів, високим проявом ду-
ховності.

Творчу зустріч із всесвітньо ві-
домим ученим, професором, ака-
деміком Іваном Антоновичем Кли-
мишиним та літературно-музичну
композицію “Шевченко і Бог” у ви-
конанні колективного члена  місь-
кого об’єднання “Просвіти” — гурту

“Живиця” для осередків Товарис-
тва та громадськості міста органі-
зувало Івано-Франківське міське
об’єднання Всеукраїнського това-
риства “Просвіта” імені Тараса
Шевченка. Астроном Іван Клими-
шин дуже доступно розповів про іс-
нуючі проблеми церковного кален-
даря та пов’язані з цим питання
космології. Лекція дуже актуальна
в тому плані, що в Україні існує
проблема календаря. Ми  хочемо
зблизитися з Європою, але Різдво
святкуємо за старим стилем.

Другу частину вечора присвя-
чено 189-річниці від дня народжен-
ня Тараса Григоровича Шевченка.
На сцені — книги “Біблія” і “Кобзар”.
Всього п’ять жінок — учасниць гур-
ту “Живиця”: ведуча Галина Лит-
вин, керівники — музичний Любов
Литвинчук, режисура Віти Захарії;
Марія Пасічняк і Оксана Черепа-

нин. Вони зуміли зачарувати чис-
ленних глядачів своєю майстерніс-
тю, своїми дзвінкими голосами. От-
же, Кобзареве слово — “вічне ка-
дило — кадило істини” вступило в
силу. Під супровід скрипки, на якій
грала віртуоз педагог музики Лю-
бов Литвинчук, у виконанні гурту
прозвучало багато пісень на слова
Т. Шевченка. Це “Думи мої”, “Сві-
тає”, “Якби ви знали паничі” та ін.

На закінчення свята голова Івано-
Франківського міського об’єднання
ВУТ “Просвіта” імені Тараса Шев-
ченка професор академік Василь
Бойко щиро подякував усім учасни-
кам цього святкового дійства.

Любов СИМОВОНИК,
м. Івано-Франківськ.

ХЕРСОНЩИНА

Відкрив урочисте зібрання ге-
неральний директор НМТШ, пись-
менник, учений Сергій Гальченко:

— Шановне товариство, дорогі
друзі музею! Понад 600 оригіналь-
них мистецьких творів Шевченка
зберігається в стінах нашого храму.
Спадщину Кобзаря почав збирати
Інститут літератури у Харкові від
1926 року. Навесні 1941 року ця ко-
лекція почала експонуватися в Марі-
їнському палаці, а по війні, завдяки
М.Бажанові, вдалося відкрити музей
у палаці М. Терещенка. На сьогодні
фонди музею налічують 70 тис. екс-
понатів, щороку ми міняємо експози-
цію, зокрема акварелі, аби від трива-
лого експонування вони не вигора-
ли. Музей багато працює над видан-
ням спадщини Шевченка. Сподіва-
юсь, що до 200-ліття від дня народ-
ження Тараса Шевченка побачить
світ нове повне видання його творів
(цього року виходять 7 і 8 томи), що
буде збільшено експозиційні площі,
що держава теплим оком погляне на
музей і сприятиме його розвиткові
більш ефективно. Я мрію про спіль-
ну виставку з Інститутом літератури,
аби показати шанувальникам руко-
писи Шевченка у найповнішому об-
сязі. Буде виділено велику залу, де
постійно мінятимуться оригінали
Шевченка — з тих, які не можна дов-
го експонувати, як-от “Автопортрет
1860 р.”, виконаний олією з домішка-
ми асфальтової фарби.

Академік, голова Шевченківсько-
го комітету з Національних премій
України ім. Тараса Шевченка    І.
Дзюба привітав присутніх зі святом,
нагадав, що за традицією в день на-

родження Шевченка, як частина свя-
та, відбувається представлення лау-
реатів шевченківської премії.

— Цього року ними стали, —
оголосив І. Дзюба, — В. Герасим’юк,
один із найкращих поетів сучасності
(за збірку “Поет у повітрі”), В. Мед-
відь, який чверть століття присвятив
прозі (за роман “Кров по соломі”),
Марія Левицька — художниця-сце-
нограф Національного академічно-
го театру російської драми імені Л.
Українки, Марко Бровун — директор
Донецького музично-драматичного
театру ім. Артема і режисер Віктор
Шулаков (за інсценізацію поеми І.
Котляревського “Енеїда”), В’ячес-
лав Палкін — диригент Харківського
камерного хору.

Багатолюдна аудиторія тепло
вітала лауреатів. Кожен із нагоро-
джених митців у короткому слові
висловив свої роздуми про Шев-
ченка і свою творчість. В. Гера-
сим’юк сказав, що на почесне зван-
ня його висунув музей Шевченка —
він пишається цим. Бо цей колектив
дивовижний: тут працюють поети,
подвижники музейної справи.

Вагоме слово про сьогорічних
лауреатів сказав академік Микола
Жулинський:

— Наші преміанти — це митці
високої духовної напруги. Вони да-
ють нам насолоду — відчути пульс
сучасної культури. Так, Василь Гера-

сим’юк — це поет, який своєю твор-
чістю довів, що без традиції, яка єд-
нає нашу сучасну свідомість із на-
родною культурою, справжнє мис-
тецтво розвиватися не може.    В.
Медвідь відтворив на сторінках ро-
ману “Кров по соломі” болісний,
важкий хід людини по пам’яті своїй,
яка ввібрала всю історію народу, аж
до кінця ХХ століття. Мова майстра
важка і воднораз оптимістична. Як-
що цей народ зберіг себе і не зла-
мався, то він — непереможний. Вік-
тор Шулаков — один із наймодерні-
ших режисерів сучасності. Одна з
останніх його п’єс, за яку він отри-
мав Шевченківську премію, — це но-
ве прочитання “Енеїди” Котлярев-
ського. Наскрізною в п’єсі є ідея: як-
що тебе кличе рідна земля, ти до неї
обов’язково повернешся. Завдяки
директору М. Бровуну театр диво-
вижно популярний на Донеччині.
П’єса “Еней” принесла театрові ще
більшу славу. Високо поціноване й
мистецтво сценографії Марії Ле-
вицької, яка в своїй творчості яскра-
во розвиває традиції 20-х років ХХ
ст., коли театр був явищем синтетич-
ним, тобто в ньому поєднувалось
мистецтво сценографії, гра акторів,
режисура та ін. Зараз майже немає
сценографів, та Левицька наполег-
ливо творить власний стиль у сце-
нографії, що фактично є продовжен-
ням школи Петрицького. Унікальне її

оформлення сцени в Палаці “Украї-
на” до 2000-ліття християнства зму-
сило глядачів переживати 2000-літ-
ню історію нової віри. Світле й само-
бутнє мистецтво хорового колекти-
ву, очоленого В. Палкіним. Своєю
працею Слобожанський хор підно-
сить гідність української музичної
культури.

Всі ці митці разом, кожен у сво-
єму мистецтві та жанрі, творять
добре ім’я України.

На святі також було презенто-
вано нове розкішне видання —
альбом малярської спадщини
Шевченка “Музей Тараса Шевчен-
ка” (автор вступної статті С. Галь-
ченко, упорядники С. Гальченко і Т.
Андрущенко) К.: Мистецтво, 2002.

Письменник Є. Сверстюк поба-
жав і лауреатам, і всій творчій інте-
лігенції підняти ту культурну хвилю,
на якій засвітився б Шевченко.

Одразу, на вечорі, представник
Промінвестбанку замовив видав-
цеві альбома “Музей Тараса Шев-
ченка” Н. Прибєзі 1000 примірників
цього ошатного, професійно й з ве-
ликою любов’ю зробленого видан-
ня, щоб безкоштовно розповсюди-
ти по сільських бібліотеках України.

На закінчення свята Національ-
на заслужена капела бандуристів
України під керівництвом народного
артиста України М. Гвоздя виконала
вінок пісень на слова Шевченка.

Олеся ПОНОМАРЕНКО,
ст. науковець Національного му-
зею Тараса Шевченка, м. Київ

ВІД ШЕВЧЕНКА
ДО СОКОЛЕНКА

Саме під таким гаслом
пройшло просвітянське лі�
тературно�мистецьке свято
у школі с. Михля Ізяслав�
ського району на Хмельнич�
чині. Творчість поета трагіч�
ної долі Герася Соколенка
раніше старанно замовчу�
валася. Тільки завдяки зу�
силлям краєзнавців�просві�
тян Дмитра Калитюка, Ген�
надія Карвінова (нині покій�
ного), які особисто знали
свого земляка, кілька років
тому його ім’я було повер�
нуто українській літературі.

Народився Герасим Іва�
нович Шмигельський (Соко�
ленко — це його псевдонім) 3
березня 1920 року у Михлі.
Саме тому й знаменно, що на
березневі дні припадають
вшанування пам’яті Тараса
Шевченка. Учителі, учні, тех�
нічні працівники школи, вико�
нували пісні Кобзаря “Садок
вишневий коло хати”, “Топо�
ля”, “Реве та стогне Дніпр
широкий”, а учні прочитали
вірші Герася Соколенка.

Краєзнавці Геннадій Му�
рашов, Дмитро Калитюк
розповіли про свої зустрічі з
поетом, який після закін�
чення семирічки навчався в
Ізяславській вечірній серед�
ній школі і саме тоді прилу�
чився до творчості — перші
вірші друкував на сторінках
районної газети. А ще ж під�
тримував воїнів УПА, співчу�
вав їм. Дружив зі зв’язко�
вим УПА, священиком із
м. Ізяслава Семеном Гаюком.

Творчу працю перерва�
ли людолови�окупанти, ви�
везли його разом із сестрою
Варварою на примусові ро�
боти до Німеччини. Важко
працював у цегельні (земля
Сілезія), а вечорами у бара�
ку писав патріотичні вірші з
філософською завуальова�
ною медитацією “Америка
— Америці, а Україна —
нам”, присвятив вірш “По�
хідним групам УПА”, “Мате�
рі”, написав акровірші “Бан�
дера” та інші. Друкував вірші
у журналах “Пробоєм”,
“Земля” тощо. Листувався з
У. Самчуком, Ганною Черінь,
Петром Ротачем, гетьманом
П. Скоропадським.

Але зла доля винесла
йому вирок: необмундиро�
ваного поета забрали уже в
Німеччині до радянського
війська і кинули на передо�
ву, як гарматне м’ясо. Пізні�
ше прийшла похоронка ма�
тері, що її син, поет Герась
Соколенко “загинув у бою
смертю героя”.

Друзі�остарбайтери зі�
брали вірші поета і за ре�
дакцією Леоніда Полтави у
1981 році їх надрукували під
назвою “Твори поета неві�
домої долі” (Філадельфія).

На літературному святі на
Хмельниччині виступили го�
лови обласного та районного
осередків “Просвіти”, пись�
менники Віталій Мацько, Ва�
силь Кравчук, заступник голо�
ви Ізяславської райдержадмі�
ністрації Леонід Носковський,
директор Михлянської школи
Леонід Лисий та інші.

Просвітяни запропону�
вали назвати одну з вулиць
м. Ізяслава ім’ям Герася Со�
коленка.

Віталій МАЦЬКО,
Хмельницька область

ХМЕЛЬНИЧЧИНАШЕВЧЕНКІАНА «ЖИВОЮ ДУШЕЮ В УКРАЙНІ ВИТАЙ…»

ЮВІЛЕЙ ВЧЕНОГО ТА СВЯТО ДУХОВНОСТІ

За традицією в Національному музеї Тараса Шев'
ченка щороку відбувається представлення лауреатів
Національної Шевченківської премії.

ПІСНЯ БУЛА МІЖ НАМИ
Павлоградське міське Товариство “Просвіта” імені

Тараса Шевченка і міська організація партії Конгрес
Українських Націоналістів зініціювали святкування
дня народження Тараса Шевченка. У шахтарське міс-
то був запрошений лауреат всеукраїнського огляду
просвітянських колективів хор “Просвіти” “Благовіст” з
м. Дніпродзержинська. Зала була заповнена майже
вщерть. Люди отримали величезне задоволення від
виступу самодіяльних артистів, у репертуарі яких тво-
ри на слова Т. Шевченка, пісні січових стрільців, пов-
станські пісні армії УПА. Люди, стоячи, оплесками ві-
тали артистів.

Микола ЗАРЕМБА,
голова Павлоградської міської організації 

Конгресу Українських Націоналістів 

Приїжджати 10 бе�
резня на могилу Т. Шев�
ченка у Канів для просві�
тян Черкас стало тради�
цією. Щороку в цей день
організовуємо поми�
нальну панахиду. Дух Та�
раса допомагає очисти�
тися від скверни всім,
хто прийшов чи приїхав
вшанувати пам’ять про�
рока. Не про таку Україну
мріяв Т. Шевченко, не
для того він таке коротке
життя “карався, мучився,
але не каявся”. Чому ж
так сталося? Мабуть, то�
му, що ми не з’єдналися
в дусі, як заповідав нам
духовний батько.

Віддати шану ввелету
духу прибули і представ�
ники обласної організації
Української народної
партії, Пласту, молоді
просвітяни. Приємно, що
таку святу місію викона�
ли ми, але водночас і бо�
ляче, що більше ніхто не

приїхав вклонитися ве�
ликому Шевченку. Які ж
ми українці?

Міністерство освіти і
науки займається то ро�
ком Росії в Україні, то
відзначенням “знамен�
них” дат — “дня народ�
ження В. Щербицького”,
“Возз’єднання України з
Росією”, будь�чим, тіль�
ки не патріотичним вихо�
ванням підростаючого
покоління…

Якби владоможці хо�
ча б іноді читали “Кобза�
ря”, якби прагнули збу�
дувати заможну Україну,
то сьогодні б усвідомле�
но сприймали як засте�
реження Шевченкові
рядки: “Схаменіться!
Будьте люде, бо лихо
вам буде.”

О. ФЕЩЕНКО,
голова Черкаського

обласного товариства
“Просвіта”
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СВЯТО 
«СОНЯШНИКА»

Дитячий журнал “Со�
няшник” не перший рік на
своїх сторінках оголошує
різноманітні конкурси, зао�
хочуючи юних читачів до
творчості, до самороз�
криття і польоту фантазії. І
цей політ часом буває та�
ким несподіваним і захоп�
люючим, що тільки диву
даєшся!

Переконатися в цьому
мали змогу всі, хто завітав
до Національної спілки
письменників на церемо�
нію нагородження лауреа�
тів журналу “Соняшник”.
Втім, “церемонія” — надто
офіційно, адже свято від�
бувалося в невимушеній
атмосфері, де діти де�
монстрували свої таланти,
а дорослі намагалися хоч
трохи бути схожими на них.
Серед дорослих були відо�
мі письменники, співаки,
телеведучі: Сашко�лірник,
Едуард Драч, Наталка Бу�
чель, Олесь Шевченко,
Юрій Ряст. Але головна
увага була все�таки звер�
нена на героїв свята.

Їх цього року виявилося
аж семеро. Це киянин Ми�
кола Марусик, автор нари�
сів про тварин, Тетянка Ста�
ровойт, яка мешкає у селі
Весела Слобода, що на Ки�
ївщині, братик і сестричка
Михайлик Трохим та Яринка
Черняк зі Львова та ще одна
родина з Києва — Тарасик
Биков і Маринка та Роман
Ткаченки. Цей своєрідний
“родинний підряд” і став
причиною такої великої
кількості переможців, адже,
як виявилося, гуртом добре
не лише батька бити, але й
писати, малювати, вигаду�
вати. Окремо були відзна�
чені і переможці конкурсу
“Міс Няв та Містер Гав” —
кияни Михайлик Бойко, Ми�
хась Москаленко та Сніжана
Тарасенко, а також Ігор
Чернишов з м. Очакова Ми�
колаївської обл., Настя Мо�
розова з Донеччини та Анд�
рій Зубанич із Закарпаття.

“Ми вкотре переконує�
мося, що у нас підростають
дивовижно талановиті, не�
зашорені і фантастично ці�
каві діти зі своїм внутрішнім
світом і своїми відповідями
на запитання, які ставить
життя, — сказала головний
редактор журналу, дитяча
письменниця Леся Воро�
нина. — Нам не треба їх ні�
чого учити, нам самим вар�
то в них повчитися. “Со�
няшник” з самого початку
ставив за мету прищепити
смак до гарної літератури,
до українського слова і до
цікавого художнього обра�
зу, щоб дати поштовх до
розвитку дитячої фантазії і
до співтворчості, й ми на�
далі будемо продовжувати
цю гарну традицію”.

Справді, діти у нас
фантастично талановиті.
Шкода тільки, що побачити
ці таланти можна лише під
час подібних презентацій.
Нам, дорослим, справді є
чого в них повчитися.

Наталка ПОЗНЯК
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О тож, про нову дитячу
книгу, яка дуже виріз-
няється на тлі “про-

дукції”. Кольорова, краси-
ва. (Щоправда, не може
похизуватися цупкою палі-
туркою. Шкода.) Але не це
головне. Вабить вона арис-
тократичним несприйнят-
тям вульгарності, крикли-
вості. Не прагне вона дити-
ну спростити, непроханим
авторитетом вдершися в її
світ. Не сюсюкає, а говорить
з дитиною нарівні. Кілька
років чекала книга свого ви-
ходу в світ — і ось, сталося!
“Слон мандрує до мами”
— так називається нова ди-
тяча книжка відомої пись-
менниці Галини Кирпи.
Надрукована у видавництві
“Зaдруга”.

Ще один автор книги —
художниця Оляна Рута.
Щосторінки — самостійні
картини в її вже впізнава-
ному стилі філігранної інк-
рустації, виконані різними
техніками: туш, перо, аква-
рель, акрил, олійна пас-
тель, навіть дитячі фло-

мастери. Є що роздивляти-
ся.

Пригадуєте, в Януша
Корчака: нам, дорослим,
здається, що мусимо опус-
катись, нахилятись до по-
нять дитини. А насправді
треба підніматися до їхніх
почуттів. “Підніматися, під-
тягуватись, ставати нав-
шпиньки, тягнутись. Щоб
не образити.” Це і є катего-
ричний імператив книги.
Вона стає навшпиньки, аби
дотягнутися до неймовірно
складного в своїй простоті
дитячого світу — світу чес-
ності й справжності, і від-
крити його без бінарної
напруги “дорослий-дити-

на”, світу, в якому жоден із
пошуків не буде смішний. У
цьому світі живе загадко-
вий птах Чорний Шкрет,
який цілу ніч прошкрете-
тав на вікні; дивний лис,
який зазирає до мальви за-
питати : “Ти зацвіла чи
просто усміхнулась?”;
дядько Мухомор з галяви
Мухоморської; Грім, що не
вмів гриміти — що його “ні
дівчата, ні зайці не бо-
яться”; Бабуся Ніч і Мі-
сяць у колисці, Сидько й
Тинько, дідок Огірок і Хоха,
кольоровий вітер, Павук із
внучатами-павучатами і,
звичайно ж, Слон у човні,
який не хоче ні до острова

Ю, ні до міста А, лиш “но-
гами тупоче, вухами ло-
поче, ще й басом отак
гримоче: — Краще до ма-
а-ми!..” Цей світ наївно-
добрий, так цілюще й вод-
ночас беззахисно-немодно
неагресивний (чому наші
діти мають вчитися на кри-
вавих бойовиках і хотіти
бути схожими на клонова-
них голівудських кінозі-
рок?..). Трепетний, тонкий,
мислительний світ. Те, що
природа щиро й безумовно
дає в дитинстві. Те, без чо-
го дитячий письменник ні-
коли не заговорить до ди-
тини. Не підніметься нав-
шпиньки.

У цій культурній сфері,
в цьому умовно створено-
му й далеко не однорідно-
му й не автентичному се-
редовищі, дитині важко не
забути, що живеш не в кра-
їні комп’ютерних ігор, сері-
алів, макдональдсів, при-
вабливо-небезпечних кіле-
рів з екрана, на яких чо-
мусь так хочеться бути схо-
жими… У враженнєвих
спогадах засів вірш про
дівчинку у віночку, яка
“терновими стежками
йде” — про мову. “Я тер-
ни в стежках визбирую,
щоб їй було легше хо-
дить…” Хочеться більше
таких вартісних книжок. Та-
ких добрих, чесних, чистих
— тих, що дитину ш а- н у
ю т ь .

КОНКУРСЗгадайте, який вас охоплював розпач, коли ви переглядали сучас'
ну книжкову продукцію для дітей?.. Мені це відчуття знайоме. Маю на
увазі саме “продукцію” — позамистецьке, позалітературне, позанаці'
ональне, лише вперто комерційне явище, вбране у блискучі палітурки.
На жаль, більшість цих видань не має стосунку до рідної культури, до
національного виховання, а отже — до державотворення. Вони праг'
нуть змалку начинити світ дитини американською дісней'естетикою,
замінивши нею природну повнокровність націокультурних архетипів;
текстами, які суперечать естетичним, морально'етичним, педагогіч'
ним, орфографічним законам; плагіат'букварями й навчальними по'
сібниками (часто — рекомендованими Міністерством освіти), які всім
своїм порожнистим єством одчайдушно борються не лише зі здоро'
вим глуздом. З нацією. Міркуймо прагматично: як можна виховати гід'
ного громадянина держави, заклавши хибну візуальну, логіко'
синтаксичну, лексико'семантичну інформацію, що калічить “хребет”
дитячої психіки, вчить індиферентності й космополітизму. Лінгвістич'
ний поворот у філософії останніх десятиліть ХХ ст. обґрунтовує при'
чинно'наслідковий зв’язок між мовою та свідомістю. Практика попу'
лярного нині нейролінгвістичного програмування доводить умовно'
рефлексивну природу впливу споживаної нами лінгвістичної інформа'
ції на наші світоглядні установки, мислення, поведінку. Дитяча книга —
це майбутні дорослі люди, це дзеркало майбутньої держави, тому слід
пильно стежити, ЩО записується в підсвідомість…

П ройшовшись кількома
найвідомішими в сто�
лиці книжковими су�

пермаркетами, мимоволі
задаєшся запитанням: а
що ж, власне, їм читати?
Особливо тим, що хочуть
все�таки читати рідною мо�
вою — в Росії до дитячої лі�
тератури, як і до книгови�
дання загалом, ставляться
набагато серйозніше, тому
вистачає і розважальних, і
пізнавальних серій, щоб і з
нашим ринком поділитися.
Серед україномовних по�
ловина — народні казки,
відсотків тридцять — пе�
реклади з інших мов (слава
Богу, що останнім часом
з’являються якісні україн�
ські переклади), ще части�
на — дитячі вірші, і лише
зрідка трапляються справ�
ді цікаві пригодницькі ро�
мани чи повісті для дітей.
Правда, ціни на книжки теж
нерідко “кусаються”, але
це вже інше питання. 

І все ж, авторська укра�
їнська дитяча література
ще жива. У цьому мали
змогу переконатися ті, хто
завітав до Національної
спілки письменників на від�
криття традиційного Тижня
дитячої та юнацької книги.
Ініціаторами й організато�
рами Тижня стали власне
НСПУ, Всеукраїнське това�
риство “Просвіта” і видав�
ництво “Веселка”. У фойє
на стендах розмістилися
яскраві видання для най�
молодших читачів та підліт�

ків, які презентували про�
відні наші видавництва:
“А�ба�ба�га�ла�ма�га”,
“Школа”, “Веселка” тощо.
Свої книжки привіз і дитячий
письменник із Феодосії Єв�
ген Білоусов, який доклав
багато зусиль для розвитку
дитячої книги в Криму, і до
організації цього Тижня.

“Ми хотіли б змінити
ставлення держави до
проблеми дитячої літерату�
ри і до проблеми виховання
майбутнього покоління ук�

раїнців, — зізнався пан Єв�
ген. — Адже ситуація, що
склалася в Україні, нагадує
родину, в якій батько зай�
мається своїми дорослими
проблемами, мама — свої�
ми, а на дитину ніхто уваги
не звертає. І що з тією дити�
ною буде, нікого не турбує”.

Схоже і цього разу дер�
жавні “тато з мамою” вия�
вилися надто заклопотани�
ми, оскільки на відкриття
Тижня не з’явився жоден із
державних чиновників бо�

дай найнижчого ран�
гу. І сам тиждень
пройшов швидше під
гаслом: “Порятунок
потопаючих — спра�
ва рук самих потопа�
ючих”. З власної іні�
ціативи письменники
відвідували дитячі
садки, школи, ліцеї,
але це були швидше
поодинокі рейди, ніж
масштабна акція. 

Тим часом, Тиж�
день книги показав,
що дитяча література
має і потужний потенціал,
який чекає ще свого видавця
і своїх читачів. Крім відомих
дитячих письменників на від�
критті виступила й молодь.
Студентка Київського педа�
гогічного ліцею ім. Ушин�
ського, член “Молодої Про�
світи” Наталка Лелик прочи�
тала уривок зі своєї казки,
що прикрасила б будь�яку
дитячу бібліотеку. 

На відкритті також було
презентовано і зразок сучас�
ного літературного самвида�
ву: газету “Радосинь” — віс�
ник однойменного літератур�
ного об’єднання, яким керує
відомий дитячий письмен�
ник, автор “Материнки”
Дмитро Чередниченко, — де
чимало сторінок відведено і
власне дитячій творчості, і
творчості для дітей. Найбіль�
ше вразили слова з вірша
дванадцятирічної Яринки
Черняк зі Львова, надрукова�

ні в “Радосині”: “Ніхто не вір�
ний Україні так, як слово. Ні�
хто не вірний Україні так, як
пісня. Ніхто не має права го�
ворити, що Україні в наших
грудях тісно. Ніхто не має
права говорити, що України
вже нема на карті. Ніхто не
має права зневажати — ми
України поки що не варті”. І
подумалося: то, може й
справді, варто перестати шу�
кати крайнього, а об’єднати�
ся, розробити спільну страте�
гію дій, повернутися усім об�
личчям і до України, і до дитя�
чої книжки, і один до одного.
Інакше все перетвориться на
черговий захід для “галочки”. 

Наталка ПОЗНЯК

На фото Г. Калмико'
вої: Євген Білоус та Василь
Клічак на зустрічі з юними
читачами. Видання “Про�
світи” зацікавили глядачів.
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Геноцид

В
iдомий чернiгiвський
публiцист, член Нацiо�
нальної спiлки пись�
менникiв України Во�

лодимир Шкварчук, працю�
ючи над архiвними докумен�
тами обласного КДБ i партiй�
ним архiвом, написав уже двi
документальнi книжки, що
вражають читача оголеною
болючою правдою, правдою
нашої недалекої iсторiї.

I ось на полицях книга�
рень невеликим накладом
з’явилася нова його книжка
“На казарменому станови�
щi”, що одразу ж стала ра�
ритетом. Вона знайомить
широкий загал читачiв iз
документами “Таємної пап�
ки” Чернiгiвського обласно�
го комiтету бiльшовицької
партiї довоєнної пори.

Папка, про яку йде мова
в оповiдi В. Шкварчука, —
нiмий свiдок ганебної — то�
тальної, методичної, вини�
щувальної вiйни держави
проти свого народу… Вiйни,
що ховалася за блюзнiр�
ськими гаслами про щасли�
ве колгоспне життя i пере�
могу соцiалiзму в країнi.

Мiй товариш, прочитав�
ши цi документальнi свiд�
чення з прiзвищами катiв i
жертв, адресами подiй i
фактiв, з датами, сказав:

— Я вважаю, що колек�
тивiзацiя, голодомор, реп�
ресiї 37�го року та пiдготов�
ка до вiйни, зрештою, сама
вiйна завдали нашiй нацiї
бiльше горя, анiж попереднi
столiття царського понево�
лення. “Совіти” безжально
витоптали наш цвiт i корiння.

… Перегорнімо й ми
сторінки документальної
книги.

У чiткому хронологiчно�
му порядку (документи —
з 1934 року i аж до 15 липня
1941 року) перед нами про�
ходять лики десяткiв тисяч
гнаних i голодних полiсян та
вгодованих “синiв збiльшо�
виченої ери”.

Автор пише: “… У 1939
роцi всi архiви пiдпорядкува�
ли НКВД. Всi мусили задо�
вольнятися дозованою, цi�
леспрямовано препарова�
ною iнформацiєю, дозволе�
ною партiєю. Цiлковито вiд�
чуженi архiви для простої
радянської людини стали
непереборним “табу”… Дех�
то й досi боїться поцiкавити�
ся навiть долею своїх най�
ближчих родичiв, небезпiд�
ставно вважаючи, що будь�
яка наполегливiсть у цьому
планi може бути розцiнена,
як нахабне бунтiвне втручан�
ня не в свої справи. Нас так
привчили, а ми звиклись”.

Пiсля морового 1933�го
року прийшов 1934 рiк —
рiк масової чистки Чернiгiв�
ської облпарторганiзацiї.
Лише 5 мiсяцiв побув на
Чернiгiвщинi Iсак Аншелє�
вич Ройзенман — пред�
ставник ЦК КП(б)У i голова
обласної комiсiї по чистцi,
“несамовитий мрiйник i бо�
рець за свiтле майбутнє”, а
вже повсюдно проводилися
збори людей, щоб обгово�
рити, чого вартий кожен ко�
мунiст. I невдовзi вже виту�
рили сотнями “троцькiстiв,
нацiоналiстiв, бундiвцiв,
есерiв, шпигунiв, пристосу�
ванцiв, аферистiв”. Створе�
но районнi комiсiї з чистки.
На потреби комiсiї мобiлiзу�
вали грошi пiдприємств i
органiзацiй. Але один iз
вождiв партiї Каганович усе
ж вимагав бiльшого: “Об�

ласть паршива, вiдсоток
буржуазно�нацiоналiстич�
ної засмiченостi тут вище
будь�якої норми, колективi�
зацiя досягла всього 75 %”.

Тих, хто чистки не прой�
шов, звiльняли з роботи,
усували з посади, позбав�
ляли житла, всiляко утиску�
вали. Люди обурювалися
цiєю брутальною акцiєю,
вiддавали партiйнi квитки.

Деякi мiсцевi керiвники,
голови колгоспiв зрозумiли
чистку, як особисту вседоз�
воленiсть, били людей, зну�
щалися, грабували. Район�
на влада гуляла, пиячила в
той час, як у колгоспах гину�
ла худоба в голодi й холодi.

Беззаконня, побиття
людей, пияцтво, розгул з
боку керiвництва (бенкет
пiд час чуми!) досягли краю.
Один iз директорiв крох�
мально�паточного заводу
(вказано прiзвище) “мав
настiльки необмежену вла�
ду, що ґвалтував першу�лiп�
шу приємну для його ока
робiтницю, — само собою,
безкарно”. Перелiк фактiв,
прiзвищ, адрес — усе це
документи. Складається
враження, що область ста�
ла суцiльним концентрацiй�
ним табором. Навiть пер�
ший секретар обкому партiї
Маркiян, аналiзуючи стано�
вище в районах, вимуше�
ний був визнати: “Кожен
партсекретар, начальники
ГПУ i мiлiцiї вважають усе
своїм, приїдуть до колгоспу
i: “Дай грошей, дай хлiба,
нагодуй”, а привласненi
продукти списують на орга�
нiзацiю громадського хар�
чування в колгоспах”.

Районне партначальс�
тво, ГПУ, мiлiцiя, прокурату�
ра, суд — усе куплено. У ра�
йонах прикривають самосу�
ди, знущаються з арештан�
тiв. За самосуди потрапив
за ґрати i колючий дрiт 51
сiльський активiст, серед
них — 29 голiв сiльрад. “Чис�
тильщик” Ройзенман осо�
бисто в цьому переконався:
“Ми звикли до пияцтва, але
комунiсти на мiсцях п’ють
так, що валяються в свинар�
нику помiж свинями”.

У дитячих будинках —
злиднi, хвороби, голодна
смерть. Тюрми переповненi.

Результати чистки: майже
17�тисячний загiн облпар�
торганiзацiї недорахувався в
своїх лавах 4536 осiб (або
27 %), iз членiв партiї в канди�
дати переведено 1288 осiб
(або 11,9 %), iз членiв партiї
переведенi в спiвчуваючi 147
осiб… Тобто постраждало так
чи iнакше 62,2 % — значно
бiльше половини.

Автор пише: “Об’єктив�
но завершилася чергова
внутрiпартiйна пiдлiсть…
Сталiн комiсiями тов. Рой�
зенмана протверезив своїх
надмiрно ретельних, нес�
тримних поплiчникiв, руками
яких успiшно провiв на Чер�
нiгiвщинi страшенний голо�
домор 1932�1933 рокiв. Умiв
кремлiвський пахан — кра�

щий друг радянських дiтей,
спортсменiв, парашутистiв,
матерiв�одиначок, льотчи�
кiв, передовикiв виробниц�
тва, лiкарiв, танкiстiв, учите�
лiв i чекiстiв — утримувати в
належних межах своїх пери�
ферiйних “шнирiв”.

1935 рiк. Роздiл має
назву: “Пiд покровом
убивства Кiрова, або “Жити,
товаришi, стало краще”. 1
грудня 1934 року вбито Кi�
рова. По всiй країнi почало�
ся обговорення i вивчення
листа ЦК ВКП(б) вiд 18 сiчня
1935 року “О злодейском
убийстве Кирова”. Вiдзна�
чалася рiзноманiтнiсть ви�
лазок класового ворога i
втрата чи притуплення кла�
сової пильностi керiвних то�
варишiв. Бацилу контрре�
волюцiї виявляли в найнес�
подiванiших мiсцях.

У “Таємнiй папцi” вис�
ловлювання простих лю�
дей: “Вони за Кiрова пiвсвi�
ту перестрiляють”, “Хвали�
ти Бога, одного вбили, їх
усiх переб’ють”, “I що? Те�
пер таке життя, що смертi
радiти треба” i т. д. В Iчнян�
ськiй школi № 3 дiти спали�
ли портрети вождiв, а в
с. Карпилiвцi якийсь семик�
ласник сказав: “За вбивс�
тво Сталiна я б заплатив”.

Збiльшується чисель�
ний склад охорони обкому i
квартир вiдповiдальних
працiвникiв. Надається ува�
га квартальним та право�
охоронним органам, хоч
дивує фаховий склад їх: ос�
вiта слiдчих вища — 7 %, се�
редня — 33 %, нижча (?!) —
60 %; освiта прокурорiв ви�
ща — 8 %, середня — 20 %,
нижча — 72 %.

У кожному селi — упов�
новаженi працiвники райко�
му, iнодi безвиїзно. Вимага�
ють. Загрожують. Їм допо�
магають знахабнiлi сiльськi
активiсти, колгоспнi брига�
дири. Культзбори. М’ясопо�
датки. Стягуючи з людей
грошовi й натуральнi подат�
ки, не стримувалися i вiд за�
собiв вiдверто�цинiчного на�
сильства, брудної лайки, по�
биття i роздягання на морозi.

Читаємо: “… У селi Гу�
жiвцi уповноважений РВК,
вiн же директор МТС Ске�
лiцький, голова сiльради

Христюк взялися заганяти
до колгоспу вцiлiлих одно�
осiбникiв. Погрожуючи пус�
тити голими по свiту, вилу�
чили у Циганка Романа коня
з упряжжю, сани, дошки. З
Денисенка Андрiя стягли
чоботи i розкрили йому хату.
Зняли дах у Циганка Макси�
ма. Заперли в холодну Iван�
ченко Уляну i Штанько Нас�
тю. Бiдняка�iнвалiда Костю�
ка Григорiя вигнали на мо�
роз. Що цiкаво, до цього
Христюк так само тероризу�
вав селян у Вишнiвцi, де теж
керував сiльрадою”.

Наведених фактiв безлiч.
“У селi Липовому пiд час

збирання колоскiв зґвалту�
вали 12�рiчну дiвчинку. У
Бахмацькому районi пар�

торг одного з колгоспiв
Химченко розстрiляв запi�
дозреного в крадiжцi чобiт”.

Це інодi доводило лю�
дей до самогубства. Масо�
во закриваються церкви. Рi�
шуче проводиться “очи�
щення” районiв, “зараже�
них” нацiоналiзмом i анти�
семiтизмом. Задокументо�
вано, що учнi Майнiвського
технiкуму спiвають “Ще не
вмерла України i слава, i во�
ля”; у Чернiгiвськiй обласнiй
науковiй бiблiотецi студен�
ти зачитуються творами
Винниченка, Дорошкевича,
Гермайзе, Єфремова, Нi�
ковського; у Прилуцькiй
центральнiй бiблiотецi мож�
на вiльно отримати твори
Петлюри, Донцова, Єфре�
мова, Старицької�Черняхiв�
ської; зараженi нацiоналiз�
мом Прилуцька та Бобро�
вицька райгазети.

Чернiгiвський обком
КП(б)У винiс окрему поста�
нову “Про нацiоналiстичнi i
троцькiстськi елементи, що
окопалися в Чернiгiвському
педiнститутi, i про гниле лi�
беральне ставлення до них
парткому iнституту”. Згус�
тилися хмари над головами
директора Ройфмана, ке�
рiвникiв кафедр i деяких
учительських колективiв.

Серед працiвникiв ре�
дакцiй i радянських установ
вишукують контрреволю�
цiйний елемент, що “затаїв�
ся: колишнiх бiлогвардiйцiв,
синiв i дочок попiв i курку�
лiв, колишнiх просвiтян,
плужан”. Зростає кiлькiсть
анонiмних листiв, доносiв.

Селян зганяють на дов�
готривалi (до першої�дру�
гої ночi) колгоспнi збори
майже щодня. Настроюють
вороже колгоспникiв до од�
ноосiбникiв, зменшують i
переносять присадибнi дi�
лянки.

Починається масова
пiдготовка населення до
вiйни. Вiдкриваються ае�
роклуби, районнi й обласнi
табори ОСОВIАХIМу, хоч об�
ладнання i викладачi в них
практично вiдсутнi. Оголо�
шено пiдписку на державну
позику змiцнення оборони
СРСР. Грiзно примушують
пiдписати неймовiрнi, як на
селянськi статки, суми.

За командами з Москви
й Києва обком партiї поста�
новив: “Покiнчити раз i на�
завжди з бiлогвардiйською
бандою троцькiстiв�зi�
нов’євцiв”, застосувавши
до всiх органiзаторiв i учас�
никiв пiдлої терористичної
змови вищу мiру покарання
— розстрiл. Вказувалося на
особливi умови України, якi
вимагають пiдвищення ре�
волюцiйної пильностi. По�
чався новий злет репресiй,
вишукування i знищення
“ворогiв”.

1937�й. Усi в тривозi: у
Києвi — Каганович!

“Все добре i зле на Ук�
раїнi саме з Києва поширю�
ється. Ось чому, — пояснив
Каганович, — для наведен�

ня порядку ЦК ВКП(б) обрав
Україну”.

Факти, факти… Трагiчнi,
дивнi, iнодi смiшнi. Шука�
ють ворогiв, iнодi “невiр�
них”. Критика на пленумах,
партiйних зiбраннях дося�
гає апогею. На кожному за�
сiданнi члени бюро обкому
одностайно виключають із
партiї уже заарештованих
або призначених до арешту
своїх учорашнiх товаришiв.
Тортури заарештованих,
невимовнi знущання.

Судять уже тих, хто вчо�
ра ще був сам суддею — аж
до вищих ешелонiв влади.
Знiмають їхнi портрети, зак�
леюють чи заґрундзьовують
їхнi лики у шкiльних пiдруч�
никах.

Не хочеться переповi�
дати документів у хроноло�
гiї. Гидко i боляче. Але ж усе
це було. Це — незаперечнi
свiдчення. Скiльки зламано
доль, скiльки втрачено вiри i
свiтлих надiй!

… Повсюдно демонс�
трують фiльми, якi вселя�
ють у серця i голови людей
iдею про переможну блис�
кавичну вiйну на чужiй тери�
торiї.

Автор наводить витяг із
доповiдi облвiйськкомiсара:
“Зараз тисячi бiйцiв, коман�
дирiв начальницького скла�
ду Чернiгiвщини громлять
бiлофiнськi банди на полях
Фiнляндiї. Вiйськовi комiса�
рiати iснують пiвтора року i
за вказiвкою товариша Ста�
лiна працюють по 12 годин
на добу, за будь�яких умов.

Ось лише з поставкою
коней у нас погано — в ок�
ремих селах конi доведенi
до виснаження i пiдвiшу�
ються в конюшнях”.

Країна уже жила за за�
конами воєнного часу: було
встановлено 7�денний ро�
бочий тиждень i 8�годинний
робочий день при повнiй
заборонi самовiльного пе�
ремiщення робiтникiв i
службовцiв на пiдприємс�
твах i установах. За наймен�
ше порушення, зокрема за
20�хвилинне запiзнення на
роботу, — тюрма чи табiр.

Тренувальнi навчання з
протиповiтряної та хiмiчної
оборони iз затемненням пiд�
приємств, установ, будинкiв.

А злиднi серед людей не
зникають. Зростає безсиле
обурення: “Хлiба немає, а
вiн Нiмеччину годує”, “Вiд
роботи жодної втiхи, суцiль�
на примусилiвка, хлiб вiдби�
рають майже весь”.

1941 рiк. Масовi лижнi
кроси. Вiйськово�тематичнi
iгри. Всесоюзний перепис
худоби й усуспiльненої пти�
цi. Оргнабiр робочої сили
для вугiльної промисловос�
тi Донбасу. Першочергова
увага лiсозаготiвлям. Ви�
робництво товарiв власни�
ми силами i з мiсцевої си�
ровини. Озброюватися тре�
ба сильнiше, нiж усi капiта�
лiстичнi країни. Нiкуди не
годиться становище на за�
лiзничному транспортi, як�
що оцiнювати з точки зору
вiйни. Вкрай низькi врожаї.

Ось неповний перелiк
акцiй i суспiльних сентенцiй
перiоду масової пiдготовки
до вiйни бiдної країни.

Останнi аркушi “Таємної
папки” обкому датованi 15
липня 1941 року. В них —
данi про кiлькiсть виритих у
землi щiлин i пристосова�
них пiд сховища пiдвалiв,
погребiв загалом для
158853 жителiв областi.

“Победивший в одной
стране социализм не исклю�
чает разом вообще все вой�
ны. Наоборот он их предпо�
лагает”, — писав Лєнiн.

Володимир Шкварчук,
якому не зраджувало по�
чуття гумору протягом усiєї
невеселої оповiдi, закiнчує
свою книгу власним афо�
ризмом: “Безжальна iсто�
рiя нагадала: хочеш залiз�
ним кулаком ощасливити
людство сьогоднi — рити�
меш щiлини i братимеш на
облiк пiдвали завтра. В
першу чергу — для себе.
Tertium non datur — третьо�
го не дано.”

Добре було б, якби ця
книга дiйшла до всеукраїн�
ського масового читача.
Вона того варта.

*  *  *

У нашiй родині був культ
хлiба, а пiсля голодного
1933 року (я народився в
найголоднiшому червнi) до
хлiба було особливе шаноб�
ливе ставлення. Коли нена�
роком хлiб падав зi столу,
батьки завжди говорили:
“Пiднiми, дитино, хлiб із до�
лiвки i поцiлуй його — вiн
святий”.

А ще був випадок. У
сiльськiй крамницi кожен
покупець додатково до то�
вару повинен був купити
“Iсторiю ВКП(б). Короткий
курс”, що тiльки�но вийшла
у свiт. Батько пишався тим,
що я рано навчився читати,
багато читав. Вiн радий був
завжди принести менi якусь
книжку. I ось одного разу вiн
принiс “Iсторiю ВКП(б)”. Ко�
ли побачив, як жадiбно я
взяв її до рук, несподiвано
сказав: “То мамi вiддай,
розпалювати пiч”.

Трагедiя людей великої
країни зачепила своїм кри�
лом кожну родину, змусила
занiмiти вiд жаху. Сьогоднi
цей жах розтаємничили.
Тож не біймося перемогти
його!

Сергiй БОГДАН,
голова мiського Това�

риства “Просвiта” iменi Та�
раса Шевченка, заслуже�

ний лiкар України

КОЛИ ЛАКЕЇ ЙДУТЬ
УГОРУ Й МОВЧАТЬ РАБИ...

ГОЛА ПРАВДА
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“Я народилася у 1921 р. На час голо-
домору ми залишилися сиротами.
Тоді жила в селі Степок (суч. Тара-
щанського р-ну Київської обл.).

Нас у мами, Марії Іванівни, було п’ятеро
дітей. Звали моїх сестер Віра, Федора, Окса-
на та Женя. Материна сім’я (Колісниченків)
була дуже заможною. Її батька Івана вважа-
ли куркулем. Він мав близько 500 бджіль-
ниць. Що ж це за куркуль, що ночами не
спить та лише працює — довбає вулики? Він
продавав мед, щоб забезпечити матеріально
своїх 11 дітей. Чому його назвали куркулем?
Що був розумним, хату побудував під заліз-
ним дахом? Трудова людина була…

Колгосп наш називався “Перемога”. Ду-
же цікавий факт — найперші агітатори за
колгосп майже всі потім стали членами сек-
ти суботників. Під час голоду головою кол-
госпу був місцевий житель Ткаченко. Не ко-
муніст — комуністів тоді в селі просто не
було. Перший з’явився лише у 1938 р. Тка-
ченко не любив своїх односельчан, був ду-
же злим і лютим. Пізніше його за це й зня-
ли. Десь із 1935 р. керівником колгоспу
став Онищенко — людина з сусіднього се-
ла Ківшовата. Його дуже цінували, бо він
був добрим і порядним головою.

Десь через рік по смерті батька (він по-
мер у 1930 році), у селі з’явилися люди, що
називали себе комсомольцями. Великі
бандити були! Оце десь з 31-го року поча-
ли вони ходити в Степку по хатах. Така со-
бі бригада, 5-6 душ, іде. Не встигаєш двері
зачинити — то вже в хаті. Забирали все.

Дід мій, батько мого батька Андрія,
Зінько, був дуже бідним. Дід Іван не дожив
до часів розкуркулення, коли його дружину
вигнали з хати. Першу дідову хату спалили
більшовики у 1918 чи 1919 р. Тоді дід збу-
дував ще й другу хату. То оце цю другу ха-
ту розвалили, а що було цінне, то забрали.
З клуні забрали коней, волів, де що було.
Отож з цієї пори комсомольці стали часто
бувати в нашій хаті. Усе забирали, бо каза-
ли мамі, що вона куркульська дочка. На-
віть віск забирали.

У 1931 р. мама вигодували, ледь зводя-
чи кінці з кінцями, маленьке поросятко. Сала
з нього — шкірочка ледь з пальчик завтов-
шки. І чи ж вони його не забрали?! Клумачок
був жита чи пшениці — теж забрали. З тих
комсомольців, що ходили, одного було пріз-
вище Кабанець. Ще якісь з них були Таран і
Безпалько. У тих, кого вони вважали курку-
лями чи якимись їхніми родичами, то заби-
рали все, що є — рушники, сорочки, рядна.
Вони зробили в селі цегляний магазин, про-
вели світло і повикладали те людське, що
забрали. Я ще ходила дивитися. Продавали
награбоване. Не пам’ятаю, чи купляв хто. А
жінки кричали, плакали, що це у них останнє
забрали. Просто банда була! Шниряли, хо-
дили, копали та штрикали штирями землю,
— чи часом не ховає хто хліба.

Як побачимо, що бригада йде, то ми ма-
му на піч, а самі тихенько сядемо й сидимо.
Тоді вони нічого не чіпали. А то якось не
догляділи, що вони прийшли. Знайшли во-
ни, знайшли те сало! Стали його у матері з
рук виривать. Мати кричали, кричали й ми,
але вони усе одно його забрали. Маму по-
били й штовхнули в хату. Стало тихо. Піш-
ли ті комсомольці, а двері з сіней підперли
кілком. Мама тоді, отямившись, зняли пот-
роху двері із завісів. А ті “буксіри” постави-
ли каганця поруч із сіном. Якби вітер подув,
то геть усі живцем би в хаті згоріли. Це
страшне. Бандити вони були!

Не пам’ятаю, яким був урожай 1932-го
року. Є у мене лише спомин про те, що копа-
ли ми з мамою восени буряки, то багато зіб-
рали. Буряків у колгоспі було чималенько.

Невдовзі почався й голод. Ті бригади
усе ще восени забрали. Ото вже ми стали й
пухнути. Мама молила Бога за нас. Бувало
взимку, ганчірками вкутавши ноги, ходили
вночі до скирт. А там тоді ж ловили людей!
Забороняли, щоб ні соломи не брали, ні по-
лови, ні скубти скирти не можна було. Оце
хуртовина, а я з мамою йдемо, ту солому
перемолочену ми ключкою скубли. Як упа-
дуть зернятка, то мама, було, згребуть до-
лонями та в торбочку. Таку “затірку” варили
.

Казали мама: “Діточки, підіть на поле,
за цвинтар, там полова гречана лежить.
Наберіть у торбинки полови”. Вона з неї лі-
пила млинці. Оце ми з Вірою й ходили
вдвох.

Йшли ми туди через цвинтар. Йдемо, а
там яма здорова така викопана. Людей
(мерців) привозили. Заглянули ми туди.
Оце привезуть, перекинуть воза. Хто як
упав — так і лежали. Жах!

Взимку ж ні полови, нічого вже не було.
То мама ходили драти кору з липи. В печі
сушили, рубали сокирою. Вона ліпила теж
якісь сякі-такі млинці і ми їли. Геть тоді
майже вмирали.

І кури і коні тоді дохли в колгоспі, то люди

ходили брали (дохлятину). Мама казали —
буду вмирати, а дітей не годуватиму тим дох-
лим. А вже як весна почалася, то ми вже
бур’яни рвали. Лободу, кропиву. Саме під вес-
ну мама опухли, ми всі теж спухли, ледь хо-
дили. Мама тоді й кажуть: “Діточки, піду я на
поле, там де горох був”. Уже геть безсилі піш-
ли. Але пішли, щоб врятувати дітей від смер-
ті. Вони оділи свитинку, взяли ключку. А ті
скирти горохові вже геть розтягли, лишень
купки були. Що скубну, — каже, — впаде го-
рошина, а я в рот. Голодна. І плачу, молю Бо-
га про діточок. Знайшли вони якусь купку та-
ку більшу, горохову. Скубли, скубли, аж що та-
ке — ключка не лізе. Мама тоді розгребли, а
там торбина пудова гороху! Хтось, мабуть,
заховав. Мама казали, що вони зразу стали
на коліна та помолились Богові, що Він вря-
тував її діточок. Потрошечку вони стали його
варити, щоб не з’їсти багато зразу на голод-
ний шлунок. Це було, немов манна небесна.
Отак тим горохом до весни й дожили, а тоді
вже бур’ян як з’явився, то легше стало. Коло-
сочки молоді жита, пшениці. Ходили ночами
на поля та тихенько зривали. Тоді також їзди-
ли об’їждчики, не пускали на поля. Рятува-
лись люди, як могли. За один колосочок лю-
дину під суд віддавали.

Комсомольці під час голоду вже не хо-
дили. Самі знали, що вже просто немає чо-
го брати. Хіба що мертві тіла. А на весну
люди вже мерли, немов мухи. Десь у берез-
ні зробили “колгоспну їдальню”. Варили там
із насіння буряків. Мололи те насіння й ва-
рили. Ходили люди, хто з горнятком, хто з

черепком. Стояли в черзі за цією “чорною
юшкою життя”. Багато хто до їдальні просто
не доходив — люди вмирали дорогою до
неї. Не люди були тоді, а живі мерці. Шкіра
висохла, кістки вилазили назовні.

Були в нас сусіди — Чайки. Чоловік,
дружина, троє дітей. Бідний був чоловік,
жінка також працювати не любила. Непода-
лік від його оселі була хата, уся сім’я там
вимерла — їх вивозили на цвинтар і похо-
вали. Донька ж померла останньою і лиши-
лася в хаті. Цей же Павло якось про те діз-
нався — пішов, одрізав ногу і давай варить.
Їли разом із дружиною. Тут прийшла до них
баба Степанида — далека родичка покій-
ної. Привела вона комісію з сільради. Були
ті люди з гвинтівками. Підштовхуючи, пове-
ли вони Павла та Олену до Таращі — рай-
центру. А він так кричав! Погнали їх, так і
невідомо, де вони скінчили життя.

У мами був золотий хрест, сережки ме-
ні дід Іван подарував. У мами хустки, спід-
ниці, свитини — усе було. І ми з мамою хо-
дили навесні в Богуслав. Виміняємо там
трошки їжі. Оце ще нас врятувало. Весною
шукали на полях морожену картоплю, яка
залишилася з осені.

Як мама виходила заміж, то їй у посаг да-
ли дуже дорогі в золотій оправі ікони. Мати
Божа і Христос Спаситель. Вкрала їх сусідка,
щоб прогодувати сім’ю. Вони й досі зберіга-
ються у нащадків одного з сільських “лихва-
рів”. Була ще й швацька машинка “Зінгер”. Ма-
ма обшивали нас, шили й людям. Поміняли
взимку ту машинку на миску капусти, буряків
кормових кілограмів з 10, трошки жита.

Мало село семирічну нову школу. Там я і
семирічну освіту отримала. Хотілося вчитися
далі, але часи були складні і довелося йти
заробляти на шматок хліба. До голодомору в
селі було десь 380 дворів, а після голоду сто-
яло ледь 200, де жили люди. Була у селі
сім’я Калеників, то вся вона, окрім молодшо-
го сина Павла, вимерла під час голоду. Пав-
ло ж, уже через кілька років після голоду,
поставив на братській могилі хреста. Три та-
ких величезних могили тепер на цвинтарі.

У 1938 році я поїхала до Москви, де й
прожила основну частину свого життя. Лише
у 1992 р. я повернулася в Україну. Живу те-
пер у Києві на Оболоні. Служила нянькою,
домогосподаркою, касиром…Хочеться ще
пожити, бо не було у нас життя. Зараз у по-
рівнянні з тими часами — земний рай. Тоді з
10 років дітей брали до колгоспу на роботу.
Ходили за жаткою, пололи буряки. Часто
пасли людям худобу за обід. Не доведи Бо-
же, щоб подібне лихо повторилося! Ще одно-
го такого голоду Україна не витримає!”

ЛІКІНА (Майстренко) 
Анастасія Андріївна, 1921 р. н.

(записала у листопаді 1997 р. зі слів рід-
ної сестри своєї бабусі студентка І курсу

гуманітарного факультету НаУКМА)

Геноцид

«НЕ ЛЮДИ, 
А ЖИВІ 
МЕРЦІ»…

Я належу до покоління, на до�
лю якого випало пережити чимало
лиха. І перерусім страхітливий го�
лодомор 1932–33 років. Навіть за
однією віковою ознакою моє поко�
ління полишає адресу суєтного
земного життя. І коли пригадуєш,
що ти пережив і свідком чого ти
був у дитинстві, то усвідомлюєш,
як воно далеко і глибоко, як водиця
в степовому колодязі. Довго�довго
опускаєш відро в темну глибінь, аж
поки воно не плюхнеться у воду. А
поки те відро пірнає та виповню�
ється, припадаєш до цямрини і
прислухаєшся та придивляєшся
до видінь пам’яті. Холод пробігає
за коміром і студить все тіло. Чуєш
жахливий стогін волаючих від мук
голодної смерті і бачиш під тином
Ванька Секлетиного, що вчора ще
збирав і їв калачики, а сьогодні над
його бездиханним тілом рояться
великі зелені мухи.

Такі й подібні страхіття посуну�
ли з пам’яті як холодні, темні хмари
пізньої осені, та я виловлюю лихо�
вісний епізод, що передував цьому.
Напередодні горезвісної колективі�
зації, ранньої весни 1929 року бать�
ко склав наші пожитки і посадив
усю сім’ю на воза та й перевіз усе
це з села до Шарівського лісництва
(Харківщина). Це лісництво утвори�
лося з лісових маєтностей колиш�
нього землевласника Кеніга і тепер
батько отримав там роботу.

Контора лісництва містилася в
красивому будинку з мезоніном.
На межі лісу і замково�паркового
комплексу Кеніга. У тому будинку,
поруч із конторою, поселилася
тимчасово наша сім’я. Це був ве�
ликої щедрості дарунок долі. Де�
кілька років, прожитих там, поруч
із замком, де був тоді санаторій,
врятували сім’ю від майже неми�
нучої смерті в селі.

Перед 1�им вересня 1932 р.
мати примусила помити розстріс�
кані за літо ноги, одягти новенькі
штанці, сорочину і відвела до Ша�
рівської школи, що була від нашої
лісової оселі десь за три кілометри.
Там я опанував абетку і читання. Я
так приохотився до читання, що не
проминав нагоди озвучити все, що
потрапляло друкованого на очі.

За вікном віхола, снігу намело
високі кучугури, до школи я не пі�
шов. У хаті не розгуляєшся, бо ма�
ти нас, малечу, приструнює, і я
тихцем пробираюся до контори,
де за столом над паперами  і ра�
хівницею сидить дід Панас. Він

мені радіє, веде розважливу роз�
мову і слухає вправи в читанні. Та
ось мою увагу привернув предмет
друкованого слова, що висів на
стіні. Дід Панас звернув увагу на
мою цікавість і подав його мені
для читання. Це був настінний ка�
лендар за 1930 рік, де до кінця ро�
ку залишалося декілька листочків.

Кожен календарний листок
розпочинався друкованим гас�
лом: “Пролетарі всіх країн, єднай�
тесь!” Та натомість я вголос про�
читав зовсім інший, писаний від
руки текст: “У тридцять першому
народ буде їсти лободу, а в трид�
цять другому — падати на ходу”.

Від почутого дід Панас різко
підхопився і став перечитувати
почуте від мене. Він був такий
стривожений і збуджений, що я
розгубився, по�дитячому ще не
усвідомлюючи сутність прочита�
ного страшного повідомлення.

А тим часом моє відкриття
стало, — постійною і надовго —
темою розмов серед дорослих, а
розмови підтвердилися подіями
на селі. Лиховісне календарне по�
відомлення закарбувалось у моїй
пам’яті на все життя і стало відлі�
ковою мітою в формуванні моєї
свідомості та проросло тернис�
тим шляхом подальшої моєї долі.
У цей же час у житті нашої сім’ї
відбулися різні зміни. “Чорний во�
рон” забрав керівництво лісниц�
тва як “ворогів народу”. Нове ж
керівництво звільнило батька як
посібника тих “ворогів”.

Під осінь 1933 р. ми поверну�

лися в свою хату, в своє село Му�
рафу. Я пішов до школи. Село бу�
ло велике і багате на дітвору. Па�
ралельних молодших класів було
по 4, а то й більше. Того року шко�
ла була укомплектована молоди�
ми вчителями, випускниками дво�
річних учительських інститутів.
Прислали з Харкова і нового ди�
ректора Надточія. У результаті
страшного голоду учнівські ряди
дуже поріділи. Наша вчителька�
комсомолка повідала нам, що
класи будуть об’єднувати, з 2�х,
3�х утворять один. Уникнути роз�
мов про голод було неможливо і
дівчина�вчителька спрощено,
примітивно, як прийнято було тоді
офіційно, пояснювала це явище
діями якихось “ворогів народу” та
місцевих “шкідників�підкуркуль�
ників”. На дітей це подіяло, як сіль
на рану. Почувся гомін, репліки,
не обійшлося і без сліз. Як нова�
чок у класі, я попросив слова і ви�
хопився зі своїми “відомостями” з
календаря. Вчителька розгубила�
ся і полишила клас. Діти принишк�
ли в очікуванні чогось особливого.
Нарешті, в коридорі почулися
кроки і до класу зайшла вчитель�
ка, та не одна, а з самим директо�
ром. Вона вказала на мене як ви�
нуватця зриву уроку. Директор
поставив мене перед класом,
довго сварив за шкідництво і під
кінець обізвав підкуркульником.
Так ми “заприязнились” з дирек�
тором і незабаром він “підвищив”
оцінку моїх вчинків, публічно на�
звавши мене петлюрівцем.

Між іншим, я вчився успішно і
по закінченні 7�го класу був серед
тих, кому вручали цінні дарунки.
Знаючи мої вподобання, класний
керівник підготувала для мене чу�
дову книжку “Міфи стародавньої

Греції”. Та коли настала моя черга
отримати дарунок, директор від�
клав книжку і велів для мене при�
нести іншу книжку. Нагороду замі�
нили, директор зробив дарчий на�
пис і вручив мені грубенький том
Йосипа Сталіна “Питання ленініз�
му”. При цьому зробив словесну
настанову, щоб я уважно читав та
робив для себе висновки.

Атестація на предмет засвоєн�
ня настанов директора відбулася
пізніше в залі засідань трибуналу.
Першим пунктом звинувачуваль�
ного висновку було розповсю�
дження мною з метою антирадян�
ської агітації календарного тексту,
за яким я вчився читати. Це тлума�
чилось як злісний наклеп на про�
цвітаючий радянський колгоспний
лад. Член трибуналу, випещений
на штабній службі капітан�лейте�
нант поцікавився причиною мого
гріхопадіння. Починаю з того ж ка�
лендаря за 1930 рік. Головуючий
знервовано зупинив моє пояснен�
ня, застерігаючи від проведення
агітації в стінах суду. Слід розуміти
— агітацію серед суддів, бо засі�
дання було закритим. Трибунал
визнав мене цілком підготовле�
ним для будівництва траси в ніку�
ди, до привабливої зупинки “кому�
на”, куди летів паровоз, який пха�
ли мільйони рабів�невільників.

На цьому я закінчую свою роз�
повідь про лиховісне календарне
повідомлення напередодні жах�
ливих, трагічних подій.

Маю надію ще встигнути від�
новити в пам’яті бодай деякі сутні,
страхітливі сторінки нашої минув�
шини.

Василь КОТЕЛЕВСЬКИЙ, 
ветеран війни, праці та ГУЛАГу,
м. Мелітополь Запорізької обл.
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СТВОРЕНО ФОНД
ТРИПІЛЬСЬКОЇ
КУЛЬТУРИ

130 років тому на теренах Украї-
ни сталося небувале відкриття —
перші ж археологічні розкопки під
Києвом історика Вікентія Хвойки ви-
явили цілком оригінальну, до того ж
неймовірно високу хліборобську ци-
вілізацію, що процвітала тут із VI ти-
сячоліття до I тисячоліття перед Різ-
двом Христовим. Описана на підста-
ві археологічного матеріалу        с.
Трипілля, вона так і називається —
трипільська. Та, попри світове нау-
кове визнання, саме тому, мабуть,
що жодна культура планети не ба-
чить себе у ролі спадкоємниці Три-
пілля, скарби її нищаться й замовчу-
ються навіть в Україні. Хоч саме ук-
раїнська хліборобська цивілізація,
плюндрована впродовж усього ХХ
століття, виявляє пряму спорідне-
ність із набутками Трипілля не тільки
у способах спорудження житла — у
кераміці, ткацтві, землекористуванні
тощо. Отож Українська держава
просто зобов’язана зосередити не-
обхідні кошти на охороні й комплек-
сному дослідженні пам’яток трипіль-
ської культури.

Про ці завдання та нашу відпові-
дальність перед історією сказав, від-
криваючи установче зібрання, що
відбулося в конференц-залі Націо-
нальної Спілки письменників, при-
свячене заснуванню Фонду “Трипіл-
ля”, голова ВУТ “Просвіта” імені Та-
раса Шевченка, народний депутат
Павло Мовчан (його слово друкуєть-
ся поряд), конкретизував окреслені
засади голова Фонду, народний де-
путат Іван Заєць, аргументував акту-
альність роботи, що непочатим кра-
єм лежить не тільки перед засновни-
ками Фонду, кандидат історичних на-
ук, старший науковий співробітник
Науково-дослідного інституту
пам’яткоохоронних досліджень Мін-
культури Іван Черняков. Якоюсь мі-
рою виступи науковців, зацікавлених
спробою скоординувати нарешті зу-
силля вчених у справі бодай збере-
ження “народної власності”, що пов-
сякчас нищиться, нагадували конфе-
ренцію — всім хотілося сказати про
наболіле. Михайло Відейко, Микола
Жарких, Іван Лещук, Олена Якубо-
вич, Вадим Мицик, Юрій Шилов та ін-
ші відомі вчені говорили про необхід-
ність створення Національного му-
зею Трипілля у Києві, щоб опікувався
такими скрізь, де для цього є змога й
підстави. Демонструючи свою моног-
рафію “Культура Трипілля на Поділ-
лі” академік Іван Заєць наполягав на
пропаганді трипільської культури всі-
ма доступними засобами. — Якщо іс-
торія Трипілля триває у мові, посуді,
орнаменті, якщо вона відбита в укра-
їнській хаті, — я довіряю досліджен-
ням наших учених, — сказав народ-
ний депутат, доктор економіки Воло-
димир Черняк, то ми не можемо за-
мовчувати цих фактів. Успадкувавши
терени трипільської культури, ми не
можемо робити вигляд, що не успад-
кували право перворідності, тим па-
че, що сама земля волає про непе-
рервність хліборобської традиції в
Україні.

Завдання істориків, арехологів,
усіх зацікавлених учених системати-
зувати наявні факти, — знання про
істинний стан речей — зобов’яже до
наступних кроків і на державному
рівні, — підкреслив народний депу-
тат, академік Ігор Юхновський. Якщо
сторіччя тому в Києві існував Музей
старожитностей — за найнесприят-
ливіших умов, — то чому б нині не
бути Національному музеєві Трипіл-
ля? Подбати про це — пряме зав-
дання Фонду та всіх його прихильни-
ків.

Добірне товариство зійшлося на
тому, що до 30 травня потрібно під-
готувати Міжнародну наукову кон-
ференцію, присвячену 130-річчю
відкриття Трипільської культури. 

Остап СВІТЛИК

ПРЕЗЕНТАЦІЯ С
еред найбільших таємниць,
які ворохоблять людську
уяву, є, поза сумнівом,  по�
ходження людини. І не

менш значущою є таємниця тво�
го роду. На підсвідомому рівні ми
відчуваємо свою причетність не
лише до історичних часів, але й
до передісторії, — в тому розу�
мінні, в якому її витрактовують
сучасні історики та археологи, а
також лінгвісти. Якщо першовід�
кривач генетичного коду Френсіс
Крик, світовий авторитет у галузі
біології, на запитання, чи випад�
ково сформувалася молекула
білка, вигукнув: “Ні!”, то так само
кожен із нас, тут присутніх, може
вигукнути те саме у відповідь на
запитання, чи випадково наші
пращури посіли ці землі?

Нові відкриття в різних науко�
вих ділянках спростували впро�
довж останніх десятиріч усталені
твердження та постулати. Теорія
Чарльза Дарвіна, яка певною мі�
рою обґрунтовувала міжвидову
боротьбу, виправдовуючи “коло�
ніальну” теорію сильніших, лоп�
нула, як мильна бульбашка. Па�
леонтологія після багатьох років
вивчення закам’янілих решток не
знайшла жодного прикладу пе�
рехідної ланки, теорія природно�
го відбору реалізовувалася вже в
наступному, тобто XX сторіччі. Не
було знайдено жодного викопно�
го доісторичного чи історичного
єства, яке б свідчило про те, що
воно на новому етапі трансфор�
мувалося у щось інше. Усі відомі
організми, як доісторичні, так і
нині існуючі, різко відмінні один
від одного. Навіть ліс, який скла�
дається сумарно з різних видів
дерев та рослин, є певною систе�
мою, що покликана через незри�
мий інтернет — під йменням мі�
кориза, що росте на волокнах ко�
ренів, підтримувати загальну ат�
мосферу солідарності, перероз�

поділяючи наслідки фотосинтезу,
внаслідок чого широколисті де�
рева скидають хвойним свої над�
лишки. Як відомо, мікоризи за�
безпечують оптимальний розпо�
діл поживних речовин поміж усі�
ма деревами… Уявімо ж собі, яка
багата пам’ять нашої землі! У неї
ж стільки вкладено...

Чому я про це згадав? — за�
питаєте ви мене. Відповідь ко�
ротка: історія після тривалого пе�
ріоду “бібліоцентризму”, як і тео�
рія Дарвіна, спростовується но�
вими відкриттями, новими кон�
текстами, новими прочитаннями
давніх джерел, в т.ч. і самої Біблії.
І тоді боротьба “єдинообраного”
народу з усіма іншими народами
набуває іншого значення і заслу�
говує нових потрактувань. Тоді і
світ сприймається як єдина сис�
тема, де мусить панувати гармо�
нія, що заснована на кооперації
самозначущих етносів. Тоді і
звертання Мойсея до Іісуса Наві�

на, щоб він мав твердість та муж�
ність при переході річки Йордан,
по той бік якої були розвинуті міс�
та ханаанян, набувають іншого,
або додаткового змісту.

Занурюючись у власну істо�
рію, історію часів неоліту та енео�
літу України, чого ми шукаємо: хі�
ба лише власних витоків, витоків
нашого родоводу?.. А задля чо�
го? Хіба лише задля власних ет�
нічних амбіцій? Чи ми хочемо

збагнути, що той материк, який
пішов на дно 5 тисяч років тому, є
реальним, чи примарним? Чи мо�
же ми, нарешті, відчувши дійсну
історичну твердь, яку в нас упро�
довж тривалих віків вибивали
з�під ніг, що вона дасть нам опер�
тя для нових життєвих парадигм,
які зводяться до одного інваріан�
ту буття: гармонії і суголосності
усіх з усіма… Як в еволюції не іс�
нує “сліпого випадку”, коли б па�
цюк перетворився на кота, так і в
історії не існує провалів.

Упродовж останніх 30 років,
починаючи від фундаментальних
відкриттів Валентина Миколайо�
вича Даниленка і до дешифру�
вань протошумерійських пись�
мен Кіфішиним, виявлено вели�
чезну суму історичних фактів, які
дають підстави нам послідовно
реконструювати, наголошую, ре�
конструювати не лише вітчизняну
історію, а й назагал, світову…
Цьому покликана слугувати фун�

дація “Трипілля”, яку я маю честь
представити в особі засновників,
присутніх тут.

Провівши в повоєнні роки обс�
теження в поселеннях Михайлівка
та Скеля�Каменоломня спільно з
М. Макаревичем та        О. Лагодов�
ською і О. Шапошниковою, В. Да�
ниленко зробив висновок, на який
науковий світ фактично не зреагу�
вав: у палеомоталічну добу на ве�
личезній території України жили
об’єднані племена, котрі були зна�
йомі (цитую) “з металургією брон�
зи, займалися скотарством, в яко�
му переважала велика рогата худо�
ба та коні. Вони використовували
тяглову силу биків, знали гарбу, їз�
дили верхи” (стор. 30. 1974. В. Да�
ниленко “Энеолит Укр.ССР”.).

Як відомо, подібних виснов�
ків доходив ще в 1927 році архе�
олог О. Добровольський, що вів
розкопки епонімного поселення
Середній Стіг в районі Запоріж�
жя. Через 20 років той же О. Доб�
ровольський, провівши розкопки
середнього шару Стрільчої Ске�
лі, підтвердив, що тут міститься
одна з ланок спільної архаїчної
культури, яка поширюється аж
до Кукутені, що підтверджує вис�
новки ще Хвойки про те, що на
наших теренах сформувалася й
розвивалася впродовж тривало�
го часу індоєвропейська етно�
культурна спільнота, “досліджен�
ня якої, — як зазначав В. Дани�
ленко, — являє собою один із ас�
пектів історико�археологічної
науки, яка володіє власними,
відмінними від лінгвістики, засо�
бами розв’язувати проблеми ет�
ноісторичного плану”. Цьому
покликаний слугувати і ново�
створений фонд “Трипілля”.

Ще якихось надцять років то�
му приходили ми до руїни цього
будинку на Подолі, вболіваючи за
його долю. За народною леген�
дою вважається він будинком Іва�
на Мазепи, Гетьмана українсько�
го, що вимріював ліпшу долю для
свого народу. Тож дуже хотілося,
щоб цей будинок став музеєм
Гетьмана, справдивши тим самим
якоюсь мірою і народні сподіван�
ня… І ось уже святкуємо 10�річчя
Музею гетьманства, створеного
саме в будинку Івана Мазепи зав�
дяки неймовірному подвижниц�
тву незмінного його директора
Галини Ярової, удостоєної звання
“Берегиня козацької історії” акції
“Лідер народної довіри”, й тодіш�
нього мера Києва Івана Салія.

Звичайно, усього цього не
вдалося б досягти, якби поряд із
Галиною Іванівною не було таких
надійних і відданих українській
національній ідеї звитяжців, як ві�
домий економіст, президент Со�
юзу сприяння інтеграції та інвес�
тицій в економіку України, акаде�
мік Академії економічних наук
Олександр Чувардинський, геть�
ман Українського реєстрового
козацтва Анатолій Шевченко, ві�
домий історик Володимир Кри�
вошея, професор Дмитро Степо�
вик та багато інших славних укра�
їнців, що зійшлися 20 березня на
іменини Музею. Але навіть яскра�

ва розповідь про Музей україн�
ського гетьманства приречена
бути лише його блідою тінню, бо
всі ці ошатні кімнати, дубові схо�
ди, рідкісні експонати потрібно
не тільки обійти — їх потрібно від�
чути. І тільки тоді Ваш погляд до�
несе Вам те, що таять до пори до
часу старовинні меблі чи не роз�
шифровані досі гетьманські до�
несення. Окрім зали Івана Мазе�
пи, тут представлено експозицію
видатних державців Павла Ско�
ропадського та Симона Петлюри,
споряджених завдяки організа�
торським турботам діаспори, яку
представляв п. Мар’ян  Коць, і са�
мовідданій праці дружного ко�
лективу Музею. Адже його архів�
на, бібліотечна й бібліографічна
дослідницька діяльність також
належать до феноменальних
здобутків музейної справи.

Зрештою, для того, щоб дізна�
тися про істинну роль гетьманства
в історії України, просто вкрай не�
обхідно відвідати цей, один із най�
молодших музеїв у Києві, розта�
шований на вулиці Спаській, 16�б.

У жоден інший спосіб усвідомити
себе нащадками слави й традицій
предків просто не дано. І це прек�
расно, що таку нагоду ми з Вами,
шановний читачу, маємо. Решта
— залежить лише від нас. Кому ж,
як не нам, дослухатися голосу на�
шого коріння?!

Хочеться думати, відчули важли�
вість моменту і юні бандуристи з
єдиної української школи міста
Краснодар, що пропагують на Куба�
ні та в світі українську народну пісню,
й інші далекі та ближні гості. Тим па�
че, що того дня їх тут не бракувало. 

Своєю чергою нам закортіло
прислужитися самому Музею,
розповівши про істинний портрет
Гетьмана Івана Мазепи, засвідче�
ний авторитетними вченими ще 95
років тому, коли будь�яка згадка
про крамольного Гетьмана, м’яко
кажучи, зовсім не заохочувалась.
Експонований в Музеї портрет Івана
Мазепи (копія) із замку Гріпсхольм,
що у Швеції, видається підробкою,
тим паче, що й перекази про від�
стовбурчене вухо Гетьмана, дома�
льоване, за переказами, саме

шведами на знак того, що він про�
ґавив свій доленосний шанс, до�
сить малоймовірні. Натомість
опублікований часописом “Нива”
за 1908 р. портрет Гетьмана (світ�
лина ліворуч) викликає довір’я хо�
ча б тому, що знайдено його на со�
борній стіні Києво�Печерської лав�
ри. Археологічне Товариство ви�
просило тоді ж офіційний  дозвіл
зафотографувати портрет, який
було визнано найдостовірнішим
зображенням Гетьмана Мазепи,
перед тим, як його заштукатури�
ли… Про що й розповіла редакція
“Ниви” на стор. 624, видрукувавши
поряд кобзу, ложку, шаблю та чар�
ку славетного Українця. Отож —
подаємо портрет Івана Степанови�
ча Мазепи, опублікований 95 років
тому.

…Можливо, на Вашому гори�
щі, друже, чи в забутій скрині теж
таяться неабиякі скарби, що при�
дадуться нащадкам? Придивіться
уважніше до старих речей… Це
пам’ять, якої не заміниш нічим.

Олесь ЯНОВСЬКИЙ
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— Анатолію Анатолі'
йовичу, у Вас із дитинс'
тва було надзвичайне
оточення. Як тоді це вами
сприймалося?

— Взагалі із вдячністю
сприймаю щастя народитися
у цій родині, тому що любов
до мистецтва я, так би мови�
ти, увібрав з молоком матері.
В той час, коли інші діти ходи�
ли до дитячого садка, мене
водили в театр на репетиції,
де я слухав, дивився. Без пе�
ребільшення — я виріс у теат�
рі. Пригадую такий випадок.
Коли мені було років  5�6, у
театрі йшла дуже відпові�
дальна вистава — “Євгеній
Онєгін”. Залишити вдома ме�
не не змогли, тому я опинив�
ся в залі. Батько, Анатолій Бо�
рисович, співав партію Лєн�
ського і під час дуелі все, що з
ним відбулося на сцені, я
сприйняв по�дитячому наїв�
но, як справжню подію. Аби
якось мене заспокоїти, в ант�
ракті повели до Анатолія Бо�
рисовича, дорогою ми зус�
тріли Онєгіна, на якого я на�
кинувся з кулаками. Це пер�
ше, дуже сильне, враження
від театру досі залишається в
пам’яті яскравим.

— Вам доводилося
подорожувати з батьком
на гастролях?

— Так, із 12�13 років Ана�
толій Борисович почав бра�
ти мене на гастролі. 1992
року я майже півроку провів
у Італії. Це всесвітньо відома
колиска мистецтва і, пере�
буваючи там, неможливо бу�
ло не відчути впливу музики,
архітектури, живопису. Я
вважаю, що саме тоді відбу�
лося формування мого сві�
тогляду. До того ж, перебу�
вання на італійській землі
дало мені “відчуття” італій�

ської мови, що нею я, до ре�
чі, вільно володію. Сьогодні
це дуже допомагає мені в
роботі, у спілкуванні з італій�
ськими друзями, колегами.

— Але все ж таки за пер�
шою освітою Ви – юрист.
Це не випадковість?

— Ні, це свідоме рішен�
ня. Коли я закінчував школу,
вже не уявляв себе без те�
атру. В той час я багато
спілкувався з Іриною Мо�
лостовою, режисером�пос�
тановником Національної
опери України, яка певний
час була художнім керівни�
ком російського драматич�
ного театру імені Лесі Укра�
їнки. Вона прихильно ста�
вилася до моїх юнацьких
акторських спроб, давала
багато теоретичних знань. І
саме вона порадила: треба
спершу здобути “нетеат�
ральний” фах, який розши�
рив би масштабність мис�
лення. Я, відверто кажучи,
був вражений, радився з
батьками – і батько переко�
нав мене вступити до Київ�

ського університету на
юридичний факультет.

— Чи стають Вам у
пригоді сьогодні знання,
отримані там?

— Звісно. Застосовую в
роботі всі здобуті знання,
найбільш усе ж таки — знання
психології, логіки, бо кожен
артист — це особистість, із
гонором, амбіціями і мені, як
режисеру, треба вміти знайти
з кожним спільну мову, дати
настанову, переконати. 

— Як проліг Ваш шлях до
Національної опери України?

— Ще коли я навчався на
третьому курсі в університе�
ті, вступив до Київського
університету культури й
мистецтв на режисерський
факультет. Здійснив кілька
акторських та режисерських
робіт на студентський сцені.
Вони виявилися вдалими, і
мене запросили на посаду
асистента режисера у Націо�
нальну оперу України на рік
за контрактом. Протягом
театрального сезону в теат�
рі виникла необхідність по�

новлення опери Доніцетті
“Лючія ді Ламмермур” мо�
вою оригіналу. Я здійснив
цю роботу і був зарахований
на посаду режисера. 

— А які риси мають бу'
ти притаманні режисеро'
ві оперних вистав?

— За виставу відповіда�
ють дві людини: за музичне
втілення — диригент оркес�
тру, за сценічне — режисер�
постановник. Тому головне
— треба мати чітко визначе�
ну концепцію, бачення вис�
тави, вміти привести всю ро�
боту до спільного знаменни�
ка. Без цього немає сенсу
приходити на репетицію.
Тільки та людина, яка чітко
знає, чого хоче і як цього до�
сягти, має шанс на успіх. На�
віть важливіше те, що справа
має шанс на успіх. І це важ�
ливо для будь�якої професії.

— В “Лючії ді Ламмер'
мур” співають справжні
зірки українського опер'
ного мистецтва. Як із ни'
ми працювалося?

— Так, мені поталанило

працювати з найобдаровані�
шими співачками — Марією
Стеф’юк та Ольгою Микитен�
ко. Це абсолютно різні Лючії,
але обидві надзвичайно та�
лановиті, з багатою енерге�
тикою. Коли вони на репети�
ції, відчувається колосальний
імпульс. Взагалі хочу відзна�
чити, що колектив Націо�
нальної опери поставився до
мене по�дружньому і це дуже
допомогло в роботі.

— Крім оперних ви'
став, яке коло ваших про'
фесійних інтересів?

— Здійснюю постановки
гала�концертів у Києві, До�
нецьку, Одесі. Записую раз
на два тижні телевізійні пе�
редачі “Антракт з Анатолієм
Солов’яненком” на УТ�1,
мета яких – пропагувати
оперне мистецтво. Гості
моєї студії — відомі співаки,
диригенти, мистецтвознав�
ці, режисери. У своїх прог�
рамах намагаюся говорити
просто про складні речі.

— Як би Ви визначили
поняття “талант”?

— Я повторю чийсь вис�
лів, але вважаю, що немає
бездарних людей, є лише
люди, які беруться не за свою
справу. Жахливо, коли люди�
на не любить своєї роботи.
Тому мені особливо приємно
відзначити, що мої колеги
вкладають душу в те, що роб�
лять. До речі, професійність,
уміння тримати слово, знан�
ня, як досягти своєї мети – це
три речі, які мені передусім
імпонують в людях.

— Анатолію Анатолі'
йовичу, на шпальтах на'
шого часопису неоднора'
зово піднімалося питання
духовного виховання мо'
лоді. Що Ви можете ска'
зати з цього приводу?

— Кожна людина має бу�
ти всебічно освічена. Безпе�
речно, слід прищеплювати
молоді справжній художній
смак. Але проблема, на
жаль, у тім, що держава на
певний час втратила кон�
троль над прищепленням
духовності молоді. Ми втра�
тили час і механізм роботи в
цьому напрямку. А починати,
на мою думку, треба з того,
щоб очистити теле� і радіо
ефір від бруду, підробок,
низькопробної кіно� та му�
зичної продукції. Найстраш�
ніше те, що молодь вважає
це справжнім мистецтвом.
Але ми, митці, несемо відпо�
відальність за те, які наслід�
ки матиме той вал агресії,
порнографії, насильства, що
сьогодні “виховує” молодь. І
тут потрібна жорстка дер�
жавна політика.

— Ваше життєве кредо?
— Я свято вірю в ідеали,

добру суть життя. Намагаю�
ся так жити, аби моє сум�
ління було спокійним, щоб
залишити після себе людям
щось прекрасне і добре.

Сторінку підготували
Людмила  ШПИТЯК

Лариса ТРОЦЬКО

– Розкажіть, будь лас'
ка, про свою родину.

Дмитро: Якщо говори�
ти про родинне коріння, то в
нашій сім’ї склалася, так би
мовити, “соборність”. По
батьковій лінії — з Букови�
ни, по маминій — із Закар�
паття та Дніпропетровська.
Власне, і ми з братом наро�
дилися в Закарпатті. Закін�
чили з відзнакою середньо�
освітню та музичну школи.
Потім — Чернівецьке дер�
жавне музичне училище. 

– На музичній освіті
наполягали батьки чи це
був свідомий крок?

Назарій: Звичайно, що
навчання в музичній школі
було за ініціативою батьків,
але вже музичне училище,
яке ми, до речі, закінчили
теж із відзнакою, тим більш
консерваторія — це вже сві�
домий крок. Річ у тім, що
музика змалку оточувала
нас. Було природним чути
вдома спів. Ми виховували�
ся у впевненості, що голов�
не призначення музики —
облагородити людину. Я
впевнений, що взагалі му�
зична освіта сприяє розши�
ренню світогляду.

Дмитро: Відверто кажу�
чи, батько трохи суперечли�
во ставився до нашого ви�
бору. Він водночас мріяв
про продовження, аби ми
теж присвятили себе музи�
ці, але розумів, що обраний
нами шлях дуже нелегкий.
Неодноразово казав нам,
що співак на естраді пови�
нен мати неабияку силу во�
лі, терпіння, бути надзви�
чайно вимогливим до себе.
Сміявся, що коли піде на
пенсію — буде у своїх синів
адміністратором. Для на�
шого розвитку вдома ство�
рювалися всі належні умо�
ви. Узагалі хочу сказати —
ми були щасливі діти.

– Ваше прізвище ши'
роко відоме на Україні пе'

редусім завдяки батько'
ві, Назарію Яремчуку. Це
Вам заважало в житті чи
навпаки – допомагало?

Назарій: Це зобов’язу�
вало. Із самого початку ми з
братом розуміли, що наше
прізвище – відповідаль�
ність, тому намагалися бути
гідними його. А взагалі, все,
що пов’язано з родиною,
треба сприймати як надане
від Бога, мати величезну
любов до музики, саме до
українських пісень, які ви�
конував наш батько.

– Торік Ви з братом
запровадили міжнарод'
ний пісенний фестиваль
“Родина” імені Назарія
Яремчука. Яка мета ста'
вилася при його організа'
ції і, чи збираєтесь Ви
продовжити цю справу?

Назарій: У самій назві
вже закладено зміст фести�
валю. Через музику, спів ми
намагаємося розкрити ба�
гатозначний зміст слова ро�
дина, родинних зв’язків,
стосунків. Звичайно, пара�
лельно відбуватиметься ши�
рока популяризація націо�
нального музичного мис�
тецтва, одним із найкращих
зразків якого була пісенна
творчість Назарія Яремчука.
Це природне бажання збе�
регти пам’ять про нього.

Дмитро: І не тільки це.
Фестиваль буде пропагувати

сучасну українську естрадну
пісню. Ми маємо залучити до
ідеї пропаганди високого
смаку, художності, майстер�
ності якомога більшу кількість
людей, які своїм мистецтвом
сприятимуть процвітанню на�
ціональної культури. 

– Які Ваші найближчі
творчі плани?

Дмитро: 29�30 листо�
пада відбудеться гала�кон�
церт II фестивалю “Родина”
імені Назарія Яремчука. В
цього туру довгий шлях, він
стартує в Ужгороді, потім –
щодня нове місто, зокрема:
Львів, Луцьк, Рівне, Терно�
піль, Івано�Франківськ, Чер�
нівці, Хмельницький, Жито�
мир, Вінниця, Харків, До�
нецьк, Дніпропетровськ,
Маріуполь, Запоріжжя, Лу�
ганськ, Миколаїв, Херсон,
Одеса, Полтава тощо. І я, і
Назарій як організатори ту�
ру і безпосередні учасники
концертів мають бути при�
сутні на кожному заході. Тож
акція справді вражаюча.

У кожному місті залуча�
тимуться нові виконавці. Це
М. Гнатюк, Л. Сандулеса,
Н. Матвієнко, І. Бобул,
А.Кудлай і багато�багато ін�
ших виконавців. 

– Загалом, яку б Ви
самі дали оцінку україн'
ській естраді?

Дмитро: Україна — спі�
вуча й талановита країна.

Що стосується стану сучас�
ної естради, то тут ми має�
мо докладати певних зу�
силь для популяризації са�
ме української пісні. На сьо�
годні фактом є все ж таки
пріоритетність репертуару,
“розкрутки” російської ест�
ради. Це проблеми шоу�
бізнесу, які слід вирішувати.
І ми з Назарієм теж намага�
ємося працювати в цьому
напрямку. І, звичайно, — су�
часна українська культура
має значний потенціал. 

– Пане Дмитре, Ви спі'
ваєте на естраді пісні з
батьківського репертуару,
але чимало вже створено
Вашим братом. Кого з
композиторів, музикантів
ще залучаєте до роботи?

Дмитро: Я дуже радий,
що Назар пише для мене,
також співпрацюємо з
В. П. Матвієнко, О.Ткач,
В. Герасименко, Є.Рибчин�
ським, О. Злотником. 

– Що робите у вільний
час?

Дмитро: Вільного часу
дуже мало. Але при нагоді
виїжджаємо на природу,
граємо у футбол, настіль�
ний теніс, волейбол. В ди�
тинстві збирали марки. За�
мовляли батьку, щоб приво�
зив з усіх міст, де він був на
гастролях, і завдяки йому в
нас була чимала колекція.
Тепер я знаюсь на нумізма�

тиці, збираю монети, але на
жаль, Назар не поділяє цьо�
го захоплення. 

– Ви обидва ще не од'
ружені, але ж напевне ма'
єте свій погляд на сім’ю,
родинні стосунки. Що має
бути найголовнішим у
стосунках між людьми? 

Дмитро: Передусім має
бути взаємоповага, взаємо�
розуміння, вірність. Прикро,
що в наш час здебільшого
зникло відчуття відповідаль�
ності, більше домінують віль�
ні відносини. На мою думку,
саме через це не вдається
зберегти родину. Нівелюєть�
ся саме поняття сім’ї. А для
нашого народу вона завжди
відігравала величезну роль.
Я розумію, що ідеальних лю�

дей взагалі немає. В своєму
житті ми часто помиляємо�
ся, але треба завжди нама�
гатися вийти з тих помилок
на правильний шлях. З рока�
ми подружжя звикають один
до одного, поступаються в
чомусь значному, і лише за
певний проміжок часу з’яв�
ляється отой кришталик ро�
динного щастя, який треба
берегти. Аби була міцна
сім’я, в неї треба вкласти
серце і душу. І це однаковою
мірою стосується і чоловіка, і
дружини. Тільки зусиллями
обох можна створити щас�
ливу родину. 

Взагалі, усім читачам ба�
жаю більше віри в себе, у
свій обраний шлях. Тоді все в
нас буде добре. Щасти Вам!

13Родовід

Я СВЯТО ВІРЮ В ДОБРУ СУТЬ ЖИТТЯ

Коли талановитий співак, щира людина йде з життя, це завше викликає
біль утрати. І ні роки, ні десятки нових імен на естрадному небосхилі не в
змозі загасити її осяйного світла. Назарій Яремчук був справжньою зіркою.
Він залишив нам свої пісні, добру, світлу пам’ять про себе, а ще — двох си'
нів, талановитих, сильних, і головне — захоплених думкою продовжити
справу свого батька. Сьогодні ми в гостях у Дмитра та Назарія Яремчуків.

«… ГОЛОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ МУЗИКИ — 
ОБЛАГОРОДИТИ ЛЮДИНУ»

Коли на мистецькому небосхилі з’являються нові
зоряні імена, це завжди є ознакою творчого розвитку
суспільства, а значить і держави в цілому. Ми при'
хильно ставимося до робочих династій і трошки упе'
реджено — до творчих. Мовляв, родинне ім’я значно
полегшує творчий шлях нащадкам. І наче спростову'
ючи таку життєву та творчу визначеність, сьогодні
звучить ім’я АНАТОЛІЯ СОЛОВ’ЯНЕНКА, заслуженого
діяча мистецтв України, режисера'постановника На'
ціональної опери України ім. Т. Г. Шевченка, дипло'
манта українського фонду культури, лауреата Всеук'
раїнського конкурсу'огляду за програмою “Нові імена
України” (вокал) за високий мистецький хист та вико'
навську майстерність (2000р.), а також – людини, яка
дивовижно поєднує романтизм і витонченість смаку з
прагматизмом та міцністю життєвих принципів.
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Прочитав у газетах, що в пар�
ламенті розглядалося питання го�
лодомору 1932–33 років. Чимало
депутатів наголошувало на тому,
що саме рік 70�ї річниці Великого
голоду, спрямованого на вини�
щення нашого народу, Україна
відзначатиме як Рік Росії. А лідер
КПУ Петро Симоненко перекону�
вав,  що причиною трагедії були
“несприятливі погодні умови”. А
де здоровий глузд? Чесні й ро�
зумні люди, які переступили поріг
XXI століття, повинні визнавати іс�
тину нашої народної трагедії. Як�
що ми хочемо кращого життя, то
мусимо самі ставати кращими і
боротися з сьогоднішніми проя�
вами уярмлення України!

Для українського народу це
непоправна трагедія. Важко ска�
зати, коли душогубство досягло
апогею. Як свідчать історичні до�
кументи, в роки червоного гено�
циду тільки в 1932–33 роках було
безкровно знищено в нашому ук�
раїнському селі Чеснівка Хміль�
ницького району на Вінниччині
522 душі. Пропали цілі сім’ї, зник�
ло понад 40 родів, таких як: Бла�
щуки, Гринчуки, Бельські, Бойки,
Вітюки, Грамарчуки, Свінціцькі,
Бачинські, Курівські, Магерки,
Хлібопашці, Скоропади та інші. У
період колективізації комсомоль�
ські активісти розібрали 16 бу�
динків, а їхніх мешканців просто
викинули на вулицю, 11 осіб вис�
лали в Красноярський край, 80
репресували, — живими з них за�
лишилося 19. Добру і світлу
пам’ять лишив про себе житель
села — 91�річний Іван Филимоно�
вич Ткачук, який зробив запис про
геноцид у нашому селі та склав
списки поіменно всіх людей, над
якими вчинено нечувану наругу.

Розповідає свідок тих подій
94�річний Фелікс Андрійович Юр�
ківський: “Після жнив почалася
масова “заготівля” хліба державі.

Самодури нової влади щоденно
проводили огляди в домівках се�
лян, із залізними прутами робили
пробоїни скрізь, де, на їхні тупі
голови, міг бути схований хліб.
Незалежно в якій кількості його
знаходили, чи то в півлітровій
пляшці, чи в торбинці, або мішку,
все одно конфісковували “в ім’я
держави”. На прожиття сім’ям,
великим чи малим, не залишали
нічого. Мовляв, виживуть!”

— Мій тато, — згадує Фелікс
Андрійович, — вивіз зо два мі�
шечки зерна далеко в поле і там

закопав у яму і замаскував, роз�
кидавши гній…

Сім’я у нас була велика, але,
дякуючи Богові, опричники не
знайшли зерна, ми вижили. Бо до
кулешику, звареного з кропиви,
чи лободи, мама добавляли де�
щицю передертого зерна.

Жахлива картина творилась у
нашому селі. Я тоді жив на вулиці
Галіції. Бувало, рано, кволий, вий�
ду на вулицю і від побаченого аж в
очах темніло: падали люди, як со�
лома, опухлі, зболені, лежали на
дорозі, біля тину, на подвір’ї чи
просто в канаві — кругом мерці.

Тодішнє керівництво призна�
чило їздового Андрія Ткачука, аби
той щодня підводою звозив на

цвинтар померлих. За працю йо�
му виділяли 2–3 кг зерна віки,
щоб харчував свою сім’ю. Звозив
Андрій мерців просто в канаву,
присипав землею.

Бувало, приїде на чиєсь под�
вір’я, забирає мертвого і разом з
ним бере й напівживу людину, і мо�
вить: “Я за тобою другий раз не маю
часу їхати, все одно помреш…”

Серед мертвих дуже багато
було дітей. Нищення голодом од�
носельців досягло апогею в 1933
році: по 14 душ вимирало з хати.
Опустіло село. Були прояви кані�

балізму (людоїдства). Людоїдів
забрали, — невідомо куди. А коли
малий хлопчина Василь Мовча�
нюк зірвав на колгоспному полі
кілька колосків жита, там його ка�
ти і вбили. Пізніше нелюди з му�
кою совісті поставлять хрестик і
посадять деревця, і нині саме
там, на могилі серед поля, розки�
нувши віти, росте свідок трагедії
— здоровенний клен.

— Отак і росте в полі свідок
геноциду в нашому селі, — веде
мову далі Фелікс Юрківський. —
Мені вже багато літ, я своє уже
доживаю, але тривога на серці за
долю села не покидає. Куди ми
йдемо, що нас чекає в майбут�
ньому?.. Я не про себе, — ніби

виправдовуючись, продовжує
думку старожил села, що й сьо�
годні спокою не має. — Повірте,
не розумію, що нині робиться.
Роками трудними я особисто з
будівельниками, за дармові тру�
додні, зводив будівлі… Тепер їх
розбирають, розволікають. А ку�
ди? Хто дозволив? Де рішення
громади? Вирізали, розволокли
ферми, розікрали тракторний
парк, автомобілі. Це ж наше май�
но! Чому ж усе забрав Уланів�
ський “Агромаш”? Не зрозуміло,
яким чином ми знову потрапили
до складу села Лип’ятина. Люди
згоди не давали, зборів з цього
питання не було. Хто ж це таке
робить? Поля стоять неорані, мо�
лоді роботи немає. Город виора�
ти теж немає чим. Правда, приїж�
джають чужі трактори, їх і найма�
ємо. А привезти паливо на зиму
або дістатись до лікарні теж не�
має чим. А куди поділись наші
вантажні автомобілі, автобус?

— Що ж чекає наших онуків і
правнуків? — закінчуючи свою роз�
повідь, із тривогою та душевною
кривдою говорив старійшина села
Фелікс Андрійович Юрківський.

Не можна не погодитися з йо�
го думкою. Мабуть, треба прислу�
хатись до нього керівникам райо�
ну, області й України, та й право�
вим органам перевірити, куди ж
поділось усе багатство, створене
людською працею, мозолястими
руками. І притягнути злодіїв, ма�
родерів до кримінальної відпові�
дальності. Україна починається з
сіл, які розорюються, а це вже на�
ша трагедія. Як було б добре, щоб
із цього питання було створено
депутатську групу у ВР з розслі�
дування знищення і розкрадання
колишніх КСП в Україні. Бо це вже
закладаються підвалини для но�
вого геноциду. Не приведи Боже!

Євген КОЗЮК,
с. Чеснівка, Хмільницького

району на Вінниччині

БОЖА КАРА 
СПРАВЕДЛИВА…

Давні легенди і літописи доно�
сять до нас важкі періоди в житті
людства — мор на людей: страшні
хвороби, з якими не вміли боро�
тись, і через це помирала велика
кількість населення. У давні часи
цілі поселення патріотично гинули
без води та їжі в облозі ошалілих
ворогів, аби не потрапити в полон
(Казань, Дубно). На початку XII ст.
на території нинішньої України
сніг лежав до червня. Загинуло
багато худоби і людей.

Але, наголошую, все це були
явища, проти яких людина — без�
сила. А штучний голодомор
1932–1933 років — це надзвичайне
явище в історії людської цивілізації.
Це була запланована акція комуно�
більшовицької влади на чолі з кри�
вавим Сосо Джугашвілі (Сталіним)
проти українського селянства.

Не оминуло це лихо і село По�
логи Охтирського району на Сум�
щині. До початку колективізації на�
селення села становило 2141 чо�
ловік. Тут налічувалось 425 госпо�
дарств. У 1930–1931 роках 67 із
них було розорено комуністични�
ми босовилами, а 335 господарів
“розкуркулили” і вислали у північні
райони більшовицької імперії. У
1932–1933 роках 455 пологівців
померло від голоду (серед них 262
дитини). Внаслідок політики колек�
тивізації та продрозверстки зни�
щено понад третину населення
Пологів — усього за чотири роки.

Свідок тих жахливих років,
уродженка і мешканка села Полі�
на Андріївна Касьяненко, колишня
вчителька історії, ветеран Другої
світової війни — розповідає таке.

Перед початком голодомору в
1930–1932 роках було дуже мод�
ним збирати сходки селян. Сіль�
радівський черговий їздить по се�
лу верхи на коні і скликає всіх на

сходку в сільраду. У ті часи селяни
були насторожені й схвильовані.
Сусіди потайки збиралися і дума�
ли про майбутнє — таке неясне і
незрозуміле.

На сходку завжди приїжджав
із райкому партії уповноважений,
неодмінно міліціонер — у довгій
шинелі, на голові гостроверха з
великою червоною зіркою будьо�
нівка, збоку — вогнепальна зброя.
Сходку відкривав голова сільра�
ди, а уповноважений розповідав

про нові постанови партії та уряду
і про щасливе майбутнє для бід�
няків. На одній із таких сходок
(здається, навесні 1932 року) бу�
ло вибрано із селян — НКС (комі�
тет незаможних селян). На комі�
тетчиків лягла відповідальність по
заготівлі зерна для держави. По�
чинаючи з вересня, каенесівці
стали викачувати зерно із СОЗів,
колгоспів і селян. Забирали все,
що було в господарстві: різне зер�
но, соняшникове, гарбузове, ко�
нопляне, лляне насіння, квасолю,
цукрові буряки, картоплю… Роз�
валювали печі, лежанки, щоб там
знайти що�небудь. Комсомольці�

комітетчики ходили подвір’ям,
порпались у хлівах, клуні — з дов�
гими ріжняками (держак де�
рев’яний із залізним наконечни�
ком) і довбали землю навколо
оселі, скирти соломи, дрів, щоб
виявити яму з чимось прихова�
ним. То були страшні часи. Хто
закривався і не пускав до хати
“червоних буксирників”, — вила�
мували двері, бо так наказував
уповноважений із району.

Забирали весь посівний мате�

ріал. А хто з керівників не здавав,
потрапляв до буцегарні, де без су�
ду і слідства могли й розстріляти.
До нового 1933 року в селі все бу�
ло забрано і вивезено. Люди поча�
ли слабнути, сім’ї розвалювались,
діти блукали, нікому не потрібні,
матері були охлялі й не готували
ніякої їжі (та й не було з чого). Де�
котрі з жінок брали малих дітей на
руки і несли в Охтирку і, мов боже�
вільні, залишали їх на вулицях, бі�
ля райкому партії або на базарі,
плекаючи надію, що їх підберуть.

Я чітко пам’ятаю, як ми збира�
ли багато трави яглиці, з якої ва�
рили густу юшку, їли також і жом.

Коли вдавалося купити одвійків із
проса, то це було добре.

Травень–червень–липень були
особливо тяжкі: люди почали опу�
хати. Іде по вулиці хлопчик або дів�
чинка, а ноги і руки налиті водою,
живіт великий, обличчя розпухло,
а очі білі�білі і дивляться невідомо
куди. Деякі люди були дуже худю�
щі, а все тіло вкривалося виразка�
ми. Почалося людоїдство (по�нау�
ковому канібалізм). У нашому селі
були такі випадки.

Літо 1933�го видалося дощове
і грозове. Сильні громи рокотали в
небі, а сліпучі блискавки оперізу�
вали весь простір. Люди вмирали в
селах, на базарах, а то й просто на
дорозі. Ховали без ніякого вшану�
вання. На цвинтар везли на вози�
ках, прикритих якою�небудь ряд�
ниною, або просто волокли. Ніяких
домовин не було. Клали в одну яму
по декілька душ.

У липні люди почали копати
картоплю, виминали зерно з ко�
лосків і варили юшку. У садках
дозрівали ягоди, яблука, груші.
Поступово всі люди потроху вос�
кресали, набиралися сил. У бага�
тьох почали розвиватися кишкові
хвороби, а тому смертність трива�
ла ще років зо 2–3.

Село Пологи якось благопо�
лучніше перенесло період голо�
домору, а були села, де вимирали
цілі вулиці, як приміром, у сусідній
Литовці.

Ще однією неймовірною прик�
метою голодомору в Україні було те,
що інформація про нього приховува�

лася злочинною тоталітарною кому�
ністиною диктатурою і від власного
населення, і від світової громад�
ськості. Наприкінці 80�х років мину�
лого століття комісія Конгресу США
із дослідження голоду в Україні, яку
очолював виконавчий директор про�
фесор Джеймс Мейс, дійшла вис�
новку, що голодомор 1932–1933 ро�
ків був штучно створений Сталіним
та його соратниками — Молотовим,
Кагановичем, Постишевим, і що пе�
редусім радянська влада винна в ге�
ноциді проти нашої нації.

У самій Україні лише зі здобут�
тям незалежності з’явилася змога
оприлюднити страхітливі злочини
комуно�сатанинської влади в
30�ті роки, всебічно дослідити їхні
причини та наслідки. Упродовж
минулих років створювалися до�
кументи пам’яті про ті події.

Як один зі співавторів історико�
літературної книги “Голодомор на
Сумщині. 1932–1933”, що вийшла
у Сумах 1993 року, збираючи мате�
ріали і свідчення людей до неї, я ці�
кавився також подальшою долею
тих бездумних місцевих прислуж�
ників�“активістів”, на чиїй  совісті
— життя багатьох виморених голо�
дом. Населення навічно затавру�
вало їх ганьбою та презирством.
Свій земний шлях усі вони закінчи�
ли якось дивно і передчасно: по�
мерли від невиліковних хвороб, за�
гинули трагічно... У багатьох були
повсякчас негаразди у родині й у
роду. Все�таки Божа кара — найс�
праведливіша і найжорстокіша.

Схилімо голови перед пам’ят�
тю про невинно убієнних сталін�
ським голодом�геноцидом…

Михайло ПОПІЛЬНЮХ, 
член НСЖ України, вчитель укр.

мови та літератури, краєзнавець,
с. Пологи Охтирського району на

Сумщині

Художник Юрій ЛОГВИН

ЛИСТ ЧИТАЧА — ДО ДРУКУ!

КОЛИ РОСІЯ
ЗАПЛАТИТЬ ЗА
УКРАЇНСЬКИЙ
ГОЛОДОМОР?

Недавня постанова парла-
менту про вшанування пам’яті
жертв голодомору передбачає
спорудження меморіального
комплексу, однак не порушує
питання про виплату Росією
компенсацій родичам загиб-
лих внаслідок голодомору в
Україні. 

Народний депутат Лесь Та-
нюк (“Наша Україна”) вважає,
що цю проблему можливо по-
рушити — однак, не за сьогод-
нішньої влади.

— На жаль, із владою, яку
маємо, неможливо порушити на
державному рівні питання про
виплату Росією компенсацій ук-
раїнцям. Від імені “Меморіалу”
два роки тому я писав листа ще
Єльцину, потім був лист Путіну. У
відповідь отримали листа від
президентської адміністрації —
мовляв, нічого спільного з право-
вими вимогами ваші претензії не
мають. Другий лист від Держ-
думи мав відверто хуліганську
тональність у дусі Затуліна. 

Йдеться про справді величез-
ні суми. Але йдеться і про так зва-
ний “нульовий варіант” — його
підписав колишній прем’єр Ма-
сол: все, що на нашій території —
наше, на вашій — ваше. Йшлося
про те, що Росія за це віддасть
наші зовнішні борги, а все інше
ніхто не ділитиме. Та наш парла-
мент “нульової” угоди не ратифі-
кував, фактично, вона не може
вважатися чинною. І до питання
можна повернутися — тільки б
його не боялася українська вла-
да. 

ПИТАННЯ

ТРАГЕДІЯ КОЗАЦЬКОГО СЕЛА

«У ТРИДЦЯТЬ ТРЕТІМ НА ЗЕМНОМУ ПРУЗІ 
РОЗІП’ЯТО МІЛЬЙОНИ БЕЗ ВИНИ»
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Є на Прикарпатті місто Бур-
штин. Старовинна легенда доно-
сить нам, що княжна з двору га-
лицьких володарів загубила тут
прекрасне бурштинове намисто,
яке потім намарно розшукувала
прислуга та військова дружина.
Хтозна, може й справді так було,
бо ж зберегли нащадкам мешкан-
ці сусідніх з Бурштином сіл Наста-
шине і Чагрів пам’ять про улюбле-
ну жінку князя Ярослава Осмо-
мисла Настусю Чагрівну.

А Віра Сисоївна Доцяк приїхала
до Бурштина, щоби знайти тут своє
янтарне намисто, аж у грудні 1973
року. На той час за її плечима була
вища освіта, а  здобуто її в Донець-
кому Інституті радянської торгівлі,
де вона опанувала фах інженера-
технолога. До приїзду на Прикар-
паття молодий спеціаліст Віра опа-
нувала технологію приготування
страв і професійні тонкощі обслуго-
вування, оскільки мало не щодня
об’їжджала, вивчала й контролюва-
ла роботу закладів громадського
харчування цілої Донеччини.

— То не я просилася на поса-
ду, а люди самі мене знайшли, —
згадує Віра Сисоївна про призна-
чення її директором громадського
харчування Бурштинської елек-
тростанції.

Директор Бурштинського про-
фесійно-технічного училища № 20
Степан Михайлович Хованець як-
раз на той час сформував педаго-
гічний колектив щойноутвореного
навчального закладу. Високе пе-
дагогічне чуття Степана Михайло-
вича відіграло вирішальну роль у
житті уродженки Київщини.

Коли Віра Сисоївна ознайоми-
лась зі спеціальною літературою,
призначеною для навчання вихо-
ванців училищ кулінарного профі-
лю, то побачила, що в посібниках
є всі: російська, грузинська, азер-
байджанська кулінарія, тільки не-
має своєї рідної української кухні.
Так, для годиться, основний під-
ручник Анфімова подавав рецеп-
ти декількох, вибірково взятих ре-
цептів українських борщів, варе-
ників і киселів. Відтоді, крихту за
крихтою, педагог з Бурштина по-
чала відновлювати багатющу
скарбницю національної кулінарії.

— Тоді можна вважати, що
ваш підручник “Українська кухня”
започаткувався з приходом на ро-
боту в училище? — запитую Віру
Сисоївну.

— Коли я вирішила відновити
найкращі традиції національної
кухні, то мені не треба було про-
никати в якийсь невідомий для се-
бе таємничий світ. Я з дитинства
жила в ньому, від мене вимага-
лось одне — ретельно напружити
пам’ять і все до найдрібніших де-
талей пригадати. Чому, наприк-
лад, на Поліссі до вареників на-
чинку давали із пшоняної каші?
Або чому при випіканні  хліба під
нього клали капустяний листок? Я

ж у дитинстві не задумувалася
над тим, чого то матуся кладе ще
гарячий буханець на чистий свят-
ковий рушник. Загостила, аби
знайти там відповіді, до родинно-
го села Вовчків, що на Київщині.

У розмові з Вірою Сисоївною
ми несподівано разом спостерег-
ли, що народна кухня на її малій
батьківщині — Поліссі — дуже по-
дібна до кулінарії селян мого
львівського Побужжя.

— Такі паралелі досить легко
пояснити, — каже дослідниця, яка
опрацювала кулінарні особливості
всіх реґіонів України. — Бо і літо-
писні бужани, і мої далекі предки
— поляни чи, може, древляни, жи-
ли приблизно в однакових при-
родних та господарських умовах.
Тому й плекали різноманітні стра-
ви зі збіжжя, добутого з різновидів
злакових культур. А як збагатили
їхній щоденний стіл природні ба-
гатства річкових плес, польових
та лісових озер, урізноманітнив їх-
ню їжу поліський ліс, багатий чис-
ленною звіриною, птаством, гри-
бами та ягодами. 

— Пригадую свої перші вра-
ження від поліських хрестин, — да-
лі ділиться споминами В. С. Доцяк.
Баба-повитуха, зваривши у глиня-
ному горщику кашу, уквітчує посу-

дину різноманіттям зелених віток і
кольорових стрічок, співає над ка-
шею язичницький гімн, а потім роз-
биває глечик і ділить страву поміж
кумами, а вони за цю гостину обда-
ровують немовля грішми.

За десять років Віра Сисоївна
написала й видрукувала у видав-
ництві “Вища школа” три підручники
для учнів професійно-технічних нав-
чальних закладів. Про популярність
книг свідчить той факт, що їх не
знайдеш на полицях книжкових ма-
газинів, бо вони миттєво розходять-
ся поміж спеціалістами й рядовими
поціновувачами кулінарії. Навіть їх
безпосередній творець уже в своїй
особистій бібліотеці не має другого
видання “Української кухні” і найно-
вішого посібника “Страви, закуски,
напої, десерти барів і буфетів”. Зви-
чайно, що цього наукового успіху
могло б не статись, якби на життєвій
дорозі вченої-педагога не трапився
професор Прикарпатського універ-
ситету С. С. Шумега, якби не нас-
тавництво дослідниці Б. А. Крим-
ської, якби не подвижництво праців-
ників Міністерства освіти і науки Ук-
раїни А. В. Гур’янової та Л. О. Стре-
менко, а за участі останніх — прак-
тична допомога майстрів кулінарної
справи зі столичного ресторану
“Дніпро”.

— І все ж, щасливий збіг всіх
цих обставин і факторів — тільки
дещиця у порівнянні з талантом
та мудрістю мого народу, який за
свою багатовікову історію уклав ту
велику науку, без якої не обхо-
диться жоден із нас. Саме цей
невтомний дослідник витворив чи
не найкращу у світі національну
кухню, — завершує свою розпо-
відь В. С. Доцяк. — А я просто за-
фіксувала все те, що тисячоліття-
ми бережливо, терпляче і бого-
натхненно народжувалося в кож-
ній українській оселі з натрудже-
них рук безіменних українських
берегинь від їхньої сердечної доб-
роти.

Ігор КОВАЛЬ,
головний спеціаліст відділу вищої
школи і науки Управління освіти і
науки Івано-Франківської облдер-

жадміністрації, голова Івано-

ІЗ НАТРУДЖЕНИХ РУК,
ВІД ДОБРОГО СЕРЦЯ

13Люди про людей

“ЗА” І “ПРОТИ”

Важковаговик з причепом нама�
гається не зійти з покрученої траси.
Швидкість велика, і його  час від ча�
су заносить то вліво, то вправо. Го�
ловне — не втрапити в придорожнє
болото. Тоді на дисплеї комп’ютера
з’являється напис: “Ви втратили
машину”. А ще прикрість — “менти”,
які штрафують за перевищення
швидкості чи за аварію, зіткнення з
іншою машиною. Василь пробував
утікати від клятих ментів, але то
марна справа — стріляють по коле�
сах і можуть пошкодити мотор ма�
шини. А от “рекетирів”, які дефілю�
ють на чорних джипах і пропонують
“поговорити”, давити важким тяга�
чем — одне задоволення, і менти за
це нічого не кажуть.

Василеві подобається бути в
цьому віртуальному світі, де він мо�
же непогано вести справу. Вже
знає, як краще проїхати від бази до
бази. Проклав навіть декілька влас�
них трас. Але найбільша його гор�
дість — власна фірма. Виявляється,
що заробивши кілька тисяч “зеле�
них”, можна найняти помічників�пе�
ревізників, які швидко примножать
твій капітал. Щоправда, є видатки
на неминучі штрафи, ремонт, бен�
зин, вдосконалення машин. Яке то
задоволення, коли з часом пересі�
даєш зі старенького КамАЗа чи
“Урагана” на імпортну швидкісну і
стійку на трасі машину! Такі машини
зазвичай дорогі, але на них і пере�
гони виграти можна, а за це премія
така, що варта з десяток втомливих
рейсів. Гордість охоплює Василя,

бо майже завжди на дисплеї заго�
ряється табло: “Ви кращі в заїзді”.
Його аж розпирає від бажання пох�
валитись батькові, адже він уже
контролює 70% перевезень. Його
власна фірма процвітає, і він сам її
створив, почавши з неприбуткових
рейсів на малотоннажній “Газелі”.

Коли з роботи приходить бать�
ко і мовчки ходить по кімнаті за йо�
го плечима, Василеві стає якось не
по собі. Відчуває на потилиці три�
вожний батьків погляд, і десь дале�
ко лунають слова докору. Василеві
гірко і совісно, але гра затягує і
заспокоює, забувається реаль�
ність, повна невизначеності і неп�
риємних речей. Вона лякає Василя
невідворотністю важких часів. Ду�
шу гризе передчуття невдачі, яка
може спіткати його при вступі в
університет вже за кілька місяців. А
батьки грошей не мають.
Комп’ютер — єдину розраду —
куплено на позичені в рідні євро.

Машина з розмаху вдаряється
в крутий берег, фура перекидаєть�
ся. Доведеться викликати допомо�
гу, а це недешево навіть у віртуаль�
ному світі. Це нерви здають. Особ�
ливо, як всі збираються під вечір.
Сестра Марія разом із найменшою
просять пограти в “пасьянс” чи
“плигаючі кульки”. Ось і сьогодні
батько прийшов з роботи і знову
завів мову про те, що варто було б
вирішувати задачі з фізики, адже
наближаються екзамени. Не відпо�
вів нічого. Батько має рацію, але ж
він ще все встигне. От ще два�три

рейси, заробить кілька тисяч дола�
рів, найме помічників. А там і помі�
няє машину на  потужний “Пітер
Білт”, який коштує аж дев’яносто
тисяч доларів. Віртуальний світ не�
помітно з’їдає час. Зміняюються
ландшафти обабіч дороги. Машина
мчить від бази до бази, і вже уяв�
ний світ заполоняє Василя цілком.
У цьому світі він має дивовижний
успіх і славу першого в заїзді, а на
рахунку — сотні тисяч доларів.
Якась непереборна сила відштов�
хує од реальності, в якій безгро�
шів’я, докори батька та надокучли�
вість менших сестер. Він тисне
“газ”, розганяючи машину до зло�
вісно�небезпечної швидкості, зби�
ваючи зустрічні легковики і придо�
рожні покажчики. Машина шаленіє,
мчить уперед, і їй передається роз�
дратування душі та незвичне зане�
покоєння того, хто має полишити
гру і зробити перший крок у це неп�
ривітне доросле життя. Він знає,
що марнує час, але ще не може з
собою нічого вдіяти. Подумки їде
все далі на своїй новій машині. Аж
коли машина вже перестає слуха�
тися керма і починає щораз в’їжд�
жати в придорожні пагорби, поспі�
хом вимикає комп’ютер і після ко�
роткої молитви мерщій пірнає під
ковдру. Всі домочадці вже давно
поснули. Втома і сон беруть над
Василем верх. Хоча хто знає? Мо�
же, і вві сні він продовжує свою вте�
чу на уявних колесах, не знаючи,
що чекає його завтра.

Володимир ФЕРЕНЦ,
м. Івано�Франківськ

«ДАЛЕКОБІЙНИК»

ВМІТИ І ВЧИТИ

ПСИХОЛОГІЧНА КАРТИНКА

ТЕМНИЙ БІК
СВОБОДИ

Від початку віків можливість
мати свободу вибору бентежила
уяву людства. Адам і Єва нама�
галися ствердити свою волю,
порушивши найвищий наказ Бо�
га. І Святе писання говорить, що
саме від того моменту і почали�
ся всі людські страждання. То
чим же є ця свобода: божес�
твенним даром чи дияволь�
ською спокусою? Щоразу, коли
на теренах певної держави на�
род здобував свободу, то зго�
дом вона перетворювалася на
свавілля: починався безлад,
криваві громадянські війни, те�
рор і, врешті�решт, на місце цієї,
так званої “свободи”, приходила
ще жорстокіша тиранія. Найчас�
тіше свободу пов’язують із по�
валенням традиційного політич�
ного устрою в країні: мовляв, са�
ме з моменту, коли відбудеться
цей “акт народної волі”, свобода
і настане. Проте нічого подібно�
го, зазвичай, не відбувається.
Народ, який бореться за свобо�
ду, ошукують. Часом він, із влас�
ної волі, не знаючи, що робити з
цим здобутком, створює режим
нової несвободи. Так було після
революцій у Франції, після стра�
ти короля Карла I в Англії, так
сталося і в Росії після жовтнево�
го перевороту 1917 року.

В усі часи знаходяться осо�
бистості, що готові боротися за
свободу до останньої краплі кро�
ві. Ці люди, зазвичай, дуже тала�
новиті, сильні духом. Улесливи�
ми словами, різноманітними обі�
цянками вони приваблюють до
себе громаду (можливо, так ко�
лись Змій привабив Адама та
Єву), а революцію творить уже
сам народ. Звісно ж, не завжди і
не всіх революційних ораторів
можна порівнювати зі змієм�
спокусником. Дехто з них справ�
ді бажає добра для співгрома�
дян. Отож, подальша доля наро�
ду залежить від того, чи пра�
вильних лідерів він собі обрав.
Та, на жаль, найчастіше народ
помиляється і за цю помилку
платить своєю кров’ю, життям,
позбавленням не лише свободи,
а навіть найприродніших прав.

У 80�ті роки минулого сто�
ліття в Радянській державі знову
ожила тенденція до свободи,
придушена у 60�ті; з’явилися
потенційні лідери політичних
перетворень. Тут доречно зга�
дати фільм за мотивами казки
Шварца “Вбити Дракона”, який
застерігає: свобода, якої так не
вистачає в тоталітарній держа�
ві, перетворюється в руках не�
освіченого, не звиклого до неї
народу на суцільне лихо. Тому в
традиційно тоталітарних і авто�
ритарних державах свободу
шляхом поступових перетво�
рень народові має надавати
сам уряд (нагадаю справедливе
твердження, що кожен народ
має такий уряд, на який заслу�
говує). А тепер ще раз згадаймо
Адама та Єву. Їхній слабкий
людський мозок не був здатний
сприйняти і осмислити знання
про добро та зло.

Старий світ розвивався за
такою схемою відносин: рабов�
ласницькі — феодальні — бур�
жуазні — капіталістичні. Рівень
свободи поступово збільшував�
ся з кожним новим етапом. Не
можна силоміць переривати
природний хід розвитку. Свобо�
да — це верхівка історичної ево�
люції, і поки що невідомо, чи
можлива вона у своєму “чисто�
му” вигляді.

Катерина ОМЕЛЬЧЕНКО,
м. Київ

З альбома дивиться дівчина
дивовижної вроди — русяве хви�
лясте волосся спадає нижче по�
яса. Скільки їй тут років, вісім�
надцять чи двадцять? Мабуть,
вишивати вона почала саме о цій
порі, коли навчалася в Ніжин�
ському педінституті.

Навчила її класти візерунки
на полотно мама, — згідно зі
звичаями дівчата мали готувати
весільний посаг. Але Настя по�
любила цю справу після однієї
зустрічі. Побачила, як на ринку
дідусь вибивав на полотні чудові
візерунки. Вона прийшла купити
порічок до хліба. Їсти студентці
було більше нічого. Голка кошту�
вала стільки ж, як і склянка ягід. І
вона вибрала ту голку.

Потім за місяць до війни вий�
шла заміж, дочекалася з фронту
чоловіка, виростила трьох синів,
працювала вчителькою рідної мо�
ви, директором школи, завучем.
Готувалася до уроків, прала, приби�
рала, полола, варила і кожну вільну
хвилину сідала за вишивання: для
неї то було і свято, і відпочинок.

Вона вибила 16 килимів, а ще ж
скатертини, наволочки, прости�
радла, картини. Будинок цвіте її
дивовижними квітами. Є в неї
“щасливі” весільні рушники під хліб
і під ноги. Діти і внуки, які ставали
на ті рушники, мають хороші сім’ї.

— Я виходила заміж з торбою
книжок, — розповідає жінка, — а
в чоловіка був планшет. Разом
прожили 52 роки.

Нині колишній фронтовик
вже покійний.

Настя Гнатівна Іващенко з се�
ла Вовчик Лубенського району
Полтавської області вишивала ку�
точки природи рідного краю, іко�
ни, портрети. Зокрема, є в неї де�
сять портретів Шевченка у різному
віці. “Її Тарас” нині у музеях та шко�
лах району, три портрети вдома.

Нині вишивальниці 84 роки.
Має шість онуків і шість правнуків.
Вона й тепер дуже любить поезію
Великого Кобзаря. А її дивовижні
квіти цвітуть на радість людям.

Любов ПОНОМАРЕНКО,
Полтавська область

ВИШИЛА ДЕСЯТЬ
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4 Суспільство і ми

Не боюся, але серйоз-
но побоююсь того, що
Московський патріархат
перейде на григоріан-
ський календар раніше
від Київського патріарха-
ту. І тоді створиться си-
туація ще глупотніша од
нинішньої.

Про цю проблему,
розв’язання якої конче не-
обхідне — і то вкрай термі-
ново! — пишу од 11 лютого
1995 року (ось вже і ювілей
“на носі”). Саме тоді, чи не
вперше у сучасній вітчиз-
няній публіцистиці поста-
вив питання: “За яким ка-
лендарем житимемо?” Бо
життя водночас за двома
календарями — григоріан-
ським і юліанським, подвій-
не відзначення нового року
(а вже тепер бачимо і под-
війне святкування Різдва)
— це очевидний анахро-
нізм, який тільки на перший
погляд видається дрібни-
цею.

Коли Церква силою
більшовицького невіглас-
тва і ленінсько-чекістської
жорстокості була “відділе-
на” од держави, така под-
війність виміру часу могла
бути якоюсь мірою виправ-
дана відокремленістю світу
православного мислення
від мислення категоріями
комуністичної брехні та ли-
цемірства.

Нині, коли в діючій Кон-
ституції незалежної України
читаємо такі високі слова:
“…усвідомлюючи відпо-
відальність перед Богом,
власною совістю, поперед-
німи, нинішніми та прий-
дешніми поколіннями,” —
то це підтверджує той звер-
шений історичний факт, що
Основний Закон Держави
визнає громадян держави
підданими Бога, а отже виз-
нає Церкву як суспільну,
громадську, духовно-світ-
ську організацію і важливий

елемент державного уст-
рою.

Подвійність виміру часу
— це не дрібниця; пояснен-
ня цієї подвійності так зва-
ною традицією — не витри-
мує жодної критики. Із су-
мом треба визнати, що под-
війність (і не тільки у вимірі
календарному) стала еле-
ментом нашої свідомості.
Наявність двох стилів у виз-

наченні часу (старого і ново-
го) є звичайним рудиментом
комуністичної епохи, яка бу-
дувала свою ідеологію на
двозначностях, на двох
правдах, на подвійності оці-
нок життя. І тому щороку (і
без сорому!) спостерігаємо
цей шедевр абсурду — ста-
рий новий рік.

Поставимо собі запи-
тання: кому вигідно, щоб в
Україні надалі тривало існу-
вання двох різних стандар-
тів життя? Для корумпова-
но-кримінальної верхівки —

одне, для так званих прос-
тих (читай — чесних!) гро-
мадян — інше?

Дві системи різних
можливостей, дві державні
мови, дві України — східна
і західна, дві Церкви —
московська і українська,
дві правди про істинний
стан речей в державі, дві
статистики, два календарі
— старий і новий, два век-

тори політики — на захід і
на схід (хоча й тут все ши-
то білими нитками) — все
це штучно створені межі
поділу суспільства для ре-
алізації доведеного до мос-
ковської досконалості
принципу поділяй і влада-
рюй. Один “Рік Росії в Ук-
раїні” чого вартий за мас-
штабами свого лицемірс-
тва, підступності, подвій-
ності!

Ще три роки тому спи-
тав у Його Святості Патрі-
арха Філарета: “Чому не

переходите на нормальний
світовий календар? Адже
цей анахронізм стримує
наш рух у світову цивілізо-
вану спільноту і, певним
чином, знижує довір’я до
нас”. Відповідь була: “Пас-
тва не готова”.

А тим часом, ширяться
чутки про перегляд деяких
дотеперішніх постулатів у
патріарших палатах Мос-

ковського центру. Зокрема
й про варіант можливого
визнання російською Цер-
квою астрономічної правди
часу і здійснення намічено-
го переходу на григоріан-
ський календар.

У пресі вже повідомля-
лося й про деяку активіза-
цію листування між Мос-
квою і Римом. Алексій II яв-
но хоче відновити свій ав-
торитет у світі, втрачений у
зв’язку з очевидно дурними
акціями російської Церкви
(в тому числі в Україні) в пе-

ріод візиту Святішого Отця
Івана Павла II до Києва і
Львова.

Московсько-російська
Церква завжди була і зали-
шається, передусім, органі-
зацією ідеологічною, яка
стояла і стоїть на сторожі
політичних, імперських ін-
тересів Кремля. Саме тому
перехід цієї Церкви на но-
вий стиль визначення часу
(якби він зараз відбувся)
був би ще одним відчутним
ударом по незалежності
України.

Адже тоді б і Українській
Церкві Київського Патріар-
хату довелося переходити
слідом (!) за Москвою, ще
раз добровільно визнаючи
свою залежність, вторин-
ність, додаючи нових аргу-
ментів апологетам МП, кот-
рі намагаються переконати
світ у неканонічності УПЦ
КП.

А вони таки перейдуть.
У “Рік Росії в Україні”. І пас-
тва не чичиркне. Шкода
тільки (якщо таке трапить-
ся), що саме українська
патріотична частина цієї
пастви опиниться у глупот-
ній ситуації.

Євген ҐОЛИБАРД

P. S. Минулий тиждень,
так само, як і щороку в ці
дні, у Католицькій Церкві
був тижнем молитов за єд-
ність християн. До київ-
ських храмів приходили на
спільну молитву правос-
лавні, англікани, лютерани,
адвентисти… Разом з като-
ликами молилися за мир,
спокій і щоб — як сказано в
святому Письмі, — “була
одна вівчарня і один пас-
тир”.

На цих спільних молит-
вах ніколи не буває лише
священиків Російської Цер-
кви, хоча запрошення їм
надсилають…

Іноді прикро, коли кричиш і
кличеш занадто емоційно й го-
лосно: “Люди!!!”, а вони, по-
чувши оклик, обов’язково зля-
каються і зроблять вигляд, що
не почули.

Вони вже звикли бути не людь-
ми. Вони — парафіян, електорат,
козацтво, робітничий клас, україн-
ці, татари, галичани, п’ємонт, еліта,
олігархи, мастодонти пера і ще
якась худоба чи якість, як ярличок
на товарі, як ознака від розуму
ближнього. І коли вони подумки
об’єднають усі ці найрізноманітніші
означення до одного букету, вони
обов’язково назвуть його традицій-
ною українською мальовничою
культурою… і заплачуть. Запла-
чуть-заридають: їх культура їх же
не влаштовує, не по них буде одяг-
нута, не ними написана.

Вони так і не навчилися чита-
ти, хоч і писали і читали цілі сто-
річчя між рядками. Вони так і жи-
ли, між рядками. Вони про безпо-
середність і щиросердність уже
вичитують лише між рядками. Во-
ни виробили звичку швидкого і
розумного читання й забулися чи-
тати у ритмі свого серця і серцем.

І не встигне впасти сльоза з
їхнього ока, й не встигну змигну-
ти, коли побачу вже не “Слово
Просвіти”, а слово від одного
“пресвітера” і не вільну і соборну
Україну, а собор для вільних від
українського народу. Вони ще ка-
жуть, що це не вони у всьому вин-
ні, а інші, ще гірші за них. Вони не
хочуть змінитися, вони навіть за-
були, як бути здоровими. Вони
вмирають від задухи та інфарктів
у розквіті інтелектуальних і твор-
чих сил, а їм пишуть “Дитинки” і
“Школярики” і вчать правильно
дихати і не жерти навіть на хрис-
тиянські свята м’яса. А вони кру-
тять пальцем біля чола, завжди
шанують тільки покійних (тому і
великих) авторитетів від скальпе-
ля і кажуть: “Як так у холодну во-
ду? Та ми же християни, не язич-
ники, потомствені козаки, на нас
вишиті хрестиком сорочки, на
свята ми завжди їх одягаємо і на
все готові, коли перваку вип’ємо!!!
Ми не якісь там йоги-вегетаріанці,
не якісь там невірні турки. Як так
християнин-русич і без вина, і без
горілки?..” Вони ніби не знають,
що в Христа в Ізраїлі не було чаю,
а тільки молоде вино і маца; і пи-
ли його учні молоде вино замість
чаю-води, і їли опрісноки, як
хліб… І просвітилися у п’ятдесяту
ніч, коли були чистими душею і ті-
лом. І не встигаєш дописати ряд-
ка, коли почуєш ще прикрішу но-
вину: у Криму чубиться російсько-
мовне й затуркане батюшками й
отаманами неукраїнське козацтво
і кримські татари за землю й межі.

І думаєш, що не існує меж без
людини розумної: у природі без
людини все раціонально співіснує
і допомагає одне одному жити,
проникаючи одне в одне…

Олександр КОВТУН,
с. Слобода Шаргородська,

Вінницької обл.

ТОЧКА ЗОРУ МІКРОЕСЕ

«НА НАС ВИШИТІ
ХРЕСТИКОМ 
СОРОЧКИ…»

ЦЕ ОРГАНІЗАЦІЯ СУСІПЛЬНА

З особливою радістю отримуємо в
редакції листи з трикутною печаткою
“МО України. Лист військовослужб.
строкової служби”.

Цього разу — від пана Юрія Худоби,
який, судячи з усього, до життя ставить-
ся серйозно, часу на дурниці не витра-
чає, працює над самовдосконаленням,
закінчив технікум, а нині й у війську не
марнується.

Саме через призму баченого в армії
юнак вважає, що нашій газеті слід шир-
ше висвітлювати обставини (в тому чис-
лі й подекуди нестерпні умови) служби
строковиків, більше подавати матеріа-
лів про культурно-виховний процес у
молодіжному середовищі, виносити на
шпальти реальні факти цього процесу.

Приємно було побачити в дописува-
чеві нашого однодумця (“живу україн-
ською національною ідеєю і вірю в бла-
гополучну Україну”).

На думку Юрія, газеті не вистачає
висвітлення діяльності (в тому числі
внутрішньої) політичних партій і гро-
мадських організацій державницького
спрямування.

Шановний пане Юрію, судячи з під-
креслених Вами суперрубрик, а також
виходячи з Вашого бажання “реалізува-
ти свої інтереси через участь у діяль-
ності партії або громадської організації

національно-патріотичного спрямуван-
ня у сфері запобігання моральній і ду-
ховній деградації молоді”, Вам варто
було б спробувати свої сили у репор-
терському відтворенні подій, які відбу-
ваються на Ваших очах або за Вашою
участю. Це можуть бути характерні (ти-
пові) сценки з життя, поточні інформа-
ції, епізодичні замальовки подій, випад-
ків зі щоденної рутини.

Ясно, що ніхто не може стати Дже-
ком Лондоном у 21—22 роки, але щоб їм
стати потім, треба починати саме у ці ро-
ки. Отже, ми пропонуємо Вам надсилати
свої дописи до редакції; можливо деякі з
них виявляться вартими опублікування.
Умова у нас лише одна: у дописах по-
винні бути неспростовні факти, чиста
правда, дух доброти і справедливості.

Стефан КОСТКА

До речі. Чи багато Ваших колег
читають “Слово Просвіти”, чи наші
публікації стають предметом обгово-
рення? Які саме матеріали обговорю-
валися і які висловлювалися думки з
цього приводу? Які публікації виклика-
ють сумнів і недовіру читачів, а яких
найбільше очікують перед надходжен-
ням чергового числа? Чи (і як) вико-
ристовуються опубліковані матеріа-
ли у навчально-виховній, ідеологічній,
морально-психологічній підготовці во-
їнів? Пишіть. І нехай Ваша думка ви-
переджає слово. Слово неспішне, об-
думане.

ПРО ГАЗЕТУ

Перед Новим роком от-
римали новорічні вітання
від нашого Президента.
Шкодуємо, що викинули на
смітник, а треба було б ві-
діслати це привітання йому.
Та шкода конверта.

Хотілося його запитати,
чи він і справді не знає, як
живе простий люд, особли-
во пенсіонери і безробітні,
які йому довірили на вибо-
рах, коли він говорив, що то
тільки вчився керувати, а
тепер вже по-справжньому
буде працювати. Країна до-
ведена до зубожіння.

А чи знає Леонід Дани-
лович, скільки нашого люду,
в основному молодого віку,
тиняється зарубіжними краї-
нами по заробітках і як їм
там живеться? А куди попа-
дають наші найкращі молоді
жінки та дівчата?

Боляче дивитися на ді-
тей-жебраків, що й до шко-
ли не ходять. І це ж не ли-
ше на периферії, а й у київ-
ських підземних переходах
їх достатньо.

Та до чого ж він довів
Україну і її роботящий люд!
Боляче дивитися на моло-
дих людей, які на ринках
працюють реалізаторами...
А цій ще молоді треба ро-
дити і ростити дітей. Яке ж

після цього буде потомс-
тво? 

Шановна преса, допомо-
жіть нашому “гаранту” спус-
титися на землю, ширше від-
крити очі і подивитися, до чо-
го доведена країна. 

Зараз дуже багато гово-
рять про накопичення коштів
для пенсій. Подібне вже бу-
ло. Мабуть владі здалося,
що мало вкладів покрали, то
придумали безвідсоткову ці-
льову позику.

Чому в нашій країні по-
ділили народ на “чорних” і
“білих”? Одні з них, ідучи на
пенсію, отримують 80% від
зарплати, а інші — 50%. І
щоб не вище, як 135—140
грн. Мабуть, щоб не об’їли-
ся. Невже пенсіонерам з
держапарату і на пенсії тре-
ба більше і калорійніше їс-
ти, ніж пенсіонеру “нижчої
раси”?

Ніна ДУБИНА,
м. Кобеляки Полтавської обл.

Від редакції: Це лише
один, але досить типовий з
великої кількості подібних
листів, на одну тему, які от-
римала газета у січні. 

КРИК ДУШІ

НА КОГО ВІН ПРАЦЮЄ?НАС ЧИТАЮТЬ 
ВІЙСЬКОВИКИ
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Т
ворча інтелігенція сповідує тезу — се�
ред ще суперечливих і вже визначених
історичних призначень України безза�
перечними є музичні надбання нашого

народу, якими не поступаємося іншим єв�
ропейським країнам. Програмним гаслом
вони обрали слова німецького письменника
і філософа Гердера, занотовані ним 1769
року: “Україна стане колись новою Грецією:
прекрасне підсоння цього краю, весела
вдача народу, його музикальний талант,
плодовита земля колись прокинуться… і
повстане велика культурна нація, її межі
простягнуться до Чорного моря, а звідтіля,
ген, у далекий світ”.

Тож мета і завдання міського науково�
творчого товариства, якому минає три ро�
ки, за словами його засновників — голови,
музиканта і родича композитора — Богдана
Безкоровайного та заслуженої артистки Ук�
раїни, лауреата премії АРК, солістки Крим�
ської державної філармонії Наталії Безкоро�
вайної: “Духовне відродження. Щоб наші ді�
ти, ми і світ краще знали вітчизняну еліту,
яка творила добре ім’я українців між іншими
націями. Пропагування творчості маловідо�
мих українських композиторів, насамперед
спадщини Василя Васильовича, котрий, хо�
ча волею долі й творив далеко від рідної
землі, зумів вписати своє ім’я в історію віт�
чизняної та світової культури і мистецтва”.

Вони самовіддано і наполегливо поверта�
ють нам вартісні та призабуті твори земляка,
прізвище якого після довгої заборони впер�
ше згадали в Україні два роки тому під час
вшанування 120�ліття композитора. Значною
резонансною акцією стала організована ра�
зом із мистецькими колами нашої держави й
еміграції хвиля пам’ятних концертів, присвя�
чених поважному ювілею, які пройшли в бага�
тьох куточках нашої країни: у Будинку вчителя
Києва, в Сімферопольському навчально�
виховному комплексі “Українська школа�гім�
назія”, в церкві святого Лазаря у Львові, в
Державному музичному училищі ім. Дизиде�
рія Задора в Ужгороді, Українському культур�
но�інформаційному центрі Севастополя, в
Луганській обласній універсальній бібліотеці,
в концертній залі ім. С. Прокоф’єва Донецької
обласної філармонії… Наші земляки нарешті
дізналися, якого непересічного митця від них
приховували колишні ідеологи: автора понад
350 творів різноманітних жанрів — пісень для
мішаних та чоловічих хорів, солоспівів, чис�
ленних композицій для фортепіано, скрипки,
віолончелі, церковних пісень, обробок народ�
ного мелосу. Серед творів, написаних для
симфонічного оркестру, — “Різдвяна увертю�
ра”, “Думка�шумка”, один з останніх закінче�
них значних творів композитора — дитяча
казка�опера на три дії “Червона Шапочка”… 

— Народився композитор у Тернополі
12 січня 1880 року, вивчав у Львові матема�
тику й фізику, вдосконалював музичну осві�
ту в консерваторії, де й написав свій пер�
ший твір “Гей, хто на світі!” для баритону і
чоловічого хору на вірші Івана Франка.
Опісля поглиблював музичну освіту у Відні,
Парижі, Лондоні. Повернувшись додому,
викладав у Станіславі (Івано�Франківську),
Тернополі, Золочеві, був заступником ди�
ригента хору “Боян”, співпрацював із теат�
ром, яким керував Мар’ян Крушельниць�
кий. Одружився з учасницею аматорських
вистав, співачкою Стефанією Стебниць�

кою. Став не лише відомим у Галичині укра�
їнським композитором, а й організатором
національного культурного життя, художніх
колективів і музичних шкіл.

Під час Другої світової війни В. Безко�
ровайний разом із сім’єю виїхав в емігра�
цію, спочатку до Австрії, а невдовзі до США
в місто Буффало, де активно продовжував
свою композиторську діяльність. Пан Бог�
дан має підшивки публікацій — свідчень то�
го, яким великим успіхом користувалися
концерти з творів Василя Безкоровайного
на сценах багатьох концертних зал амери�
канського континенту, Канади і Австралії. 

Коли Богдан знайшов у бібліотеці перші
пожовклі партитури Василя Безкоровайного,
подумав: однофамілець. Потім, коли вступив
у Тернопільське музучилище, педагог Роман
Теленко поцікавився, чи не родич він, бува,
тому композитору, який був колись педаго�
гом його батька. Пізніше почув від свого тата,
що в їх роду був композитор, — дідусі були
двоюрідними братами. Може, від нього у
хлопця музичні здібності, віртуозне володіння
відразу кількома інструментами? Тоді контак�
ти з емігрантами не схвалювалися, зв’язків
сім’ї не підтримували, тож про долю Василя
Безкоровайного не знали. Та й інтерес був
продиктований не стільки родинними почут�
тями, як професійною зацікавленістю, праг�
ненням подарувати друге життя його неза�
служено забутій творчості. По�справжньому

оцінити його творчість і сподвижницьку діяль�
ність зміг у студентські роки у Львівській кон�
серваторії. А в Сімферополі почав викладати і
повертати творчість далекого родича Україні.
Ще й дружину зустрів рідну по духу — бага�
тогранно обдаровану, творчу. Хто ж не знає в
Криму сопрано Наталії Безкоровайної?

Зачарувала музика й дружину — як спі�
вачку і виконавця української і світової класи�
ки. Разом почали втілювати у життя давній
задум випустити компакт�диск творів Василя
Безкоровайного. Та йшлося про дорогий
проект. А які там статки у навіть об’єднаних в
громадську культурологічну організацію
справжніх артистів, котрі сповідують не “поп�
су”, а високі зразки мистецтва? Допоміг зять
композитора, доктор медицини Євген
Стецьків зі США, котрий надав фінансову
жертовну підтримку в пам’ять про дружину
Неонілу — дочку композитора Василя Безко�
ровайного. Він був зворушений тим, що
творчість композитора не забута в Україні.
Так побачив світ ліцензійний компакт�диск
“Затремтіли струни”, робота над яким трива�
ла шість років. Усі записи було здійснено у
великій студії Національної радіокомпанії Ук�
раїни, за сприяння її президента Віктора
Набруска. У роботі брали участь заслужена
артистка України, лауреат премії АРК, соліс�
тка Кримської держфілармонії Наталія Без�
коровайна, заслужений артист України, со�
ліст Національної радіокомпанії України Ва�

силь Бокач, лауреат міжнародних конкурсів
сопілкар Олесь Журавчак, соліст Оркестру
народних інструментів Національної радіо�
компанії України, скрипаль Володимир Гон�
тар, заслужена артистка України, солістка
Національної філармонії України та Націо�
нального Будинку органної і камерної музи�
ки, солістка камерного ансамблю “Київ”, віо�
лончелістка Ганна Нужа, викладач Національ�
ної музичної академії України ім. П. Чайков�
ського, піаністка Людмила Скірко, а також
оркестр народних інструментів Національної
радіокомпанії України (художній керівник і го�
ловний диригент — народний артист Украї�
ни, професор Святослав Литвиненко). 

Наступне завдання товариства — відшу�
кати, відтворити і дати нове життя ще понад
250 рукописам Василя Безкоровайного,
який видав за свій кошт лише близько ста
своїх творів. Вони збереглися завдяки зусил�
лям Стефанії Стебницької — дружини компо�
зитора та дочки Неоніли. Деякі ноти є в нау�
ковій бібліотеці ім. В. Стефаника у Львові, в
закритих фондах наукової бібліотеки Націо�
нальної академії наук України, частину спад�
щини було передано в Тернопільський кра�
єзнавчий музей, в Музей ім. М. Лисенка в Ки�
єві, Сімферопольському науково�творчому
товариству. Пошук колись забороненої на
рідній землі спадщини композитора триває. 

— Невдовзі плануємо організувати нові
концерти, зіткані з творів Василя Безкоро�
вайного в багатьох реґіонах України, споді�
ваємося, що і в Криму його доробок жити�
ме у виконанні дитячих, інструментальних і
оркестрових колективів, — продовжує роз�
повідь Наталія Степанівна. За кордоном ук�
раїнці виживають, слухаючи національні
твори. Стирається напис на камені, пам’ят�
нику, а українська пісня залишатиметься
вічно. Наша доля — зцілювати себе музи�
кою, голосом. І душа оживає, тому що її
торкається жива українська пісня.

— Ще до виходу компакт�диску за
сприяння товариства Василя Безкоровай�
ного та Національної радіокомпанії України
було зроблено записи, котрі увійшли до
“Золотого фонду” нашої національної куль�
тури. З оркестром народних інструментів
українського радіо я записала цілу низку
романсів на слова Р. Купчинського, Б. Леп�
кого, О. Олеся, М. Філянського, які включи�
ла до своїх концертів у Криму, в інших реґі�
онах України, за кордоном. Адже компакт�
диск — це на віки. Записатися на компакт�
диск, котрий увійде в “Золотий фонд” Укра�
їни, потребує колосальної самовіддачі,
праці та енергії: щоб кожна нота була виві�
рена, кожен звук — щонайчистіший. Тільки
послухайте, яка тут музика! Музика компо�
зитора заслуговує великої сцени, прекрас�
ної акустики. Такої, як була, коли на запро�
шення Національної радіокомпанії України і
народного артиста України, професора,
композитора І. Карабиця я брала участь в
ХІІ Міжнародному музичному фестивалі
“КИЇВ МУЗИК ФЕСТ�2001”. На столичній
сцені виконала солоспіви Василя Безкоро�
вайного на слова Олександра Олеся. Окрім
концертної, займаюся й педагогічною ді�
яльністю, — зауважує Наталія Степанівна,
— викладаю в Кримському філіалі Київсько�
го національного університету культури та
мистецтв. Маю надію, що прекрасні твори
митця, ім’я якого носить наше товариство,
виконуватимуть не тільки наші діти, але й
онуки наших правнуків.

ЗАТРЕМТІЛИ СТРУНИ
— СЕРЦЕ ОБІЗВА-

У Сімферополі відбулася презентація першого випущеного
в Україні компакт'диску самобутнього композитора Василя
Безкоровайного “Затремтіли струни”. На думку багатьох му'
зикознавців і музикантів, музика українсько'американського
композитора стає у нас все відомішою. Сприяє цьому створе'
не в столиці Криму науково'творче товариство його імені. 

Н А С Ч И Т А Ю Т Ь У К Р И М У

ШЕДЕВРИ МУЗИКИ

У Таврійському національному
університеті створено центр
дослідження історії і культури

кримських караїмів і кримчаків, яких
за останнім переписом населення
нарахували на півострові відповідно
— 671 і 204. Серед першочергових
завдань — видання підручників і
словників, введення квот для моло�
ді, що вступає у вузи автономії і Ук�
раїни. У направлених в Кабмін до�
даткових пропозиціях уряду Криму
говориться про заходи з благоус�
трою пам’ятників і культових спо�
руд. Зокрема, заплановано провес�
ти реставраційні роботи на місцях
масового знищення кримчаків у ро�
ки ІІ світової війни в Білогірську,
Керчі, Феодосії, створити меморі�
альну зону “Пам’яті кримчаків Кри�
му”. Адже нині єдиним місцем, де
кримчаки і караїми можуть зібрати�
ся, створювати свої музеї, май�

стерні національних ремесел, є не�
величкі кімнатки аварійних офісів їх
національно�культурних товариств. 

На своєму останньому зібранні
представники малих народів пів�
острова заявили, що однією з
їхніх найгостріших проблем зали�
шається процес передачі культо�
вих приміщень у власність націо�
нальних товариств, зокрема, ка�
раїмській общині мають передати
сім. Основні культові приміщення,
на які претендують караїми, роз�
ташовані в Євпаторії, Бахчисараї
та Сімферополі. Однак, якщо в
перших двох містах вони можуть
проводити в них богослужіння, то
в Сімферополі такої можливості
позбавлені. У їхній кенасі, яка охо�
роняється законом і рішенням
уряду передана караїмам ще по�
над 10 років тому, розташувалася

редакція кримського державного
радіо. Торік, після настійних вимог
Києва, влада автономії доручила
Фонду майна підшукати нове при�
міщення для редакції радіомов�
лення. Але багаторічне затягуван�
ня розв’язування проблеми приз�
вело до того, що вже самі караїми
відмовляються приймати примі�
щення в його нинішньому жалю�
гідному й аварійному стані. (За
попередніми оцінками на ремонт
потрібно понад 2 млн. грн.).

Караїми відстоюють свою пози�
цію: урядові Криму і міському керів�
ництву Сімферополя потрібно
врешті передати кенасу караїм�
ській релігійній общині, а на себе
взяти повне бюджетне утримання
цієї унікальної історико�культурної
пам’ятки народу. Оскільки без під�
тримки держави відродження будь�

якої нації неможливе, представники
трьох корінних народів півострова
— кримськотатарського, кримчак�
ського і караїмського — вперше за
10 років за участю уряду автономії
провели розширену нараду з пи�
тань збереження і відновлення сво�
го культурного спадку. Лейтмоти�
вом стало повернення культурних
цінностей національних общин ко�
лишнім їх володарям — кримським
музеям, які після депортації цих на�
родів втратили половину своїх фон�
дів. Найактивніше і послідовніше
виступили за повернення своїх на�
ціональних оберегів кримські тата�
ри — найбільша мусульманська
група в Україні. Ці ж проблеми хви�
люють і представників інших нечис�
ленних народів півострова.

Створення національних музе�
їв і повернення культурного спадку

народів — давніх жителів крим�
ського півострова повністю зале�
жить від держави, — вважають
представники общин. Лише на
дипломатичному рівні може вирі�
шитися питання про повернення
понад тисячі безцінних експонатів,
які опинилися в сусідніх країнах.
Сформована у процесі наради ро�
боча комісія з культурного спадку
корінних народів Криму займати�
меться пошуком і поверненням
предметів культури. Хоча, за сло�
вами спеціалістів, до моменту, ко�
ли всі цінності вдасться повернути
в Україну, спливе чимало років, цю
справедливу і благородну справу
вони безнадійною не вважають.

Сторінку підготував
Віктор ХОМЕНКО,

Крим

АКТУАЛЬНО НАЙМЕНШИМ НАРОДАМ — ДЕРЖАВНУ ПІДТРИМКУ
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12 Молода країна

Керівники міської та облас�
ної “Молодої Просвіти” Галина
Калмикова та Олег Дрегало
сформували чітку й ефективну
систему співпраці з київськими
вузами, окремими коледжами,
училищами. Так, завдяки лідеру
студентського туристичного
клубу “Скіфи” Олегу Дрегалу,
“Молода Просвіта” має постійні
контакти з молоддю Київського
національного економічного уні�
верситету, де і навчається голо�
ва обласної “Молодої Просвіти”.
Окрім того, налагоджені зв’язки
з Київським гуманітарним інсти�
тутом. Саме там 5 березня мо�
лоді просвітяни взяли участь у
вечорниці�забаві, влаштованій
студентським “Українським клу�
бом”. Олександр Петриченко та
Василь Остапенко, крім того,
широко представили студентам
діяльність, плани та ідеологічні
засади “Молодої Просвіти”, ок�
реслюється майбутня співпраця
цих молодіжних осередків.

Досягненням обласної та
міської “Молодої Просвіти”, до
того ж, можна вважати взаємо�
дію з Педагогічним коледжем
імені К. Ушинського та з Промис�
лово�економічним коледжем
НАУ. Зокрема, у педколеджі мо�
лодіжна організація брала участь
у науковій конференції про ви�
датних українців у культурі та пе�
дагогіці, студенти коледжу —
учасники творчих вечорів “Моло�
дої Просвіти” й дискусійного клу�
бу “Пошук” (студентка Наталка
Лелик, очевидно, є найбільшою
творчою знахідкою “МП”). Сто�
совно Промислово�економічного
коледжу, стабільна діяльність тут
“Молодої Просвіти” забезпечу�
ється завдяки просвітянці та вик�
ладачу Галині Трегубовій, успіш�

ним спільним заходом у коледжі
було засідання “Літературного
кафе”, присвячене Міжнародно�
му дню рідної мови. Молодіжна
форма “Літературного кафе”, до
речі, робить атмосферу заходів
достатньо невимушеною і не�
нав’язливою. Здобутком “Моло�
дої Просвіти” й пані Галини Трегу�
бової є, очевидно, й створення
осередку організації в коледжі,
активістами якої стали юна пое�
теса Ганна Заболотна (завдяки
“Просвіті”, між іншим, почала пи�
сати українською мовою) та Іван�
на Зіміна. Зі своїм музичним та�
лантом Іванна долучається до
громадської діяльності також у
позаколеджійних заходах, як�от
на вечорі, присвяченому Лесі Ук�
раїнці “Я в серці маю те, що не
вмирає”.

Останній мистецький захід у
музеї Лесі Українки, організова�
ний творчими силами міської та
обласної “Молодої Просвіти” на
чолі з Галиною Калмиковою,
варто виділити і розповісти про
нього окремо як про перехід на
новий якісний рівень цілісної
команди молодих просвітян.
Мистецьке особистісне опра�
цювання�пережиття поетичної
творчості геніальної поетеси
втілилося�інсценізувалося зав�
дяки студентці НаУКМА Мар’яні
Лелик (уривок із поеми “Одер�
жима”), в образі трагічного ко�
хання, уособленого студентом
національного будівельного
університету Юрієм Шапова�
лом та студенткою університету
культури і мистецтв Катериною
Вовчук (поезії Лесі Українки

“Запитання”, “Відповіді”), в об�
разі благородної, саможертов�
ної любові жінки до чоловіка,
втіленої студенткою універси�
тету імені Тараса Шевченка Вік�
торією Солонець та студентом
духовної семінарії Василем Ос�
тапенком (лист Лесі Українки до
Сергія Мержинського “Твої лис�
ти завжди пахнуть зв’ялими
трояндами...”), врешті, кохання
жінки (зокрема, в поезії Лесі Ук�
раїнки “Коли б нічка швидше
минала”) виповіла студентка
НаУКМА Ганна Чепур. 

Окрім поезії та прози гені�
альної та досі молодої Лесі, зву�
чала її музична творчість (“До
мого фортепіано” виконувала
уже згадувана Іванна Зіміна);
доповнювалося все це музикою
Шмідтца (“Зимовий етюд”),
власною піснею Катерини Вов�
чук “Легенди кохання” та піснею
студентки Національного уні�
верситету імені Тараса Шевчен�
ка Олександри Пилипенко
“Державний Київ”… Неначе вті�
лилося гармонійне й актуальне,
як життя, поєднання трагічного
кохання великої поетеси та її
абсолютної християнської лю�
бові: лише вона спроможна
була доглядати Сергія Мержин�
ського при смерті, бачити
страшні його муки і брати на
своє слабке, вражене туберку�
льозом кісток, тіло ще й відкри�
ту форму туберкульозу Сергія;
спроможна, люблячи його, пи�
сати з його голосу листи до ко�
ханої ним жінки… А як синтезу�
юче прозвучала християнська
любов Лесі Українки та її справ�

жній націоналізм, котрий вона
збагатила трагізмом боротьби
до кінця, до перемоги. Не тра�
гізмом�розпачем, плачем, фа�
натизмом смертника і раба, а
трагізмом безупинної боротьби
з поразками та смертю, трагіз�
мом абсолютної жертви в ім’я
любові (як Леся Українка жер�
твувала своїм здоров’ям задля
Сергія, задля цілої нації)… 

“Трагізм — це коли помира�
ючи перемагаєш” — звучала лі�
тературознавча та світоглядна
теза Дмитра Донцова в контек�
сті творчості й життя Лесі Укра�
їнки… Сюрпризом “Молодої
Просвіти” стали й гості — відо�
мий радіожурналіст і поет Ва�
силь Довжик, поетеса Тетяна
Петровська, гість і господиня —
завідувач музею Лесі Українки
Ірина Щукіна. Студент НаУКМА
японець Йосінарі Харада, що
вивчив українську (і чудово
спілкується нею) за два місяці,
досліджує і перекладає твор�
чість Лесі Українки, — став
справжньою “родзинкою” захо�
ду, випромінюючи східний спо�
кій мудрості…

Міська “Молода Просвіта”
практично уже сформована як
команда активних і творчих од�
нодумців, готових жертвувати
егоцентричними амбіціями за�
для інтересів “цілого” (організа�
ції, країни, нації, світу), готових
втілювати християнську любов
та Українську ідею в життя що�
денно й щомиті. Найближча пер�
спектива діяльності організації
передбачає, окрім реєстрації
київського міського та обласно�
го об’єднання, вироблення чіткої
та конкретної системи діяльнос�
ті у координації з ВУТ “Просвіта”
імені Тараса Шевченка, а також
вироблення внутрішнього ко�
дексу честі молодого просвітя�
нина. Останній має особливу
важливість для формування у
молодому просвітянському се�
редовищі національної еліти,
здатної власним прикладом
нести у світ ідею якісного, шля�
хетного, християнського, інте�
лектуального, культурного укра�
їнства. Основа такого кодексу у
“Молодій Просвіті” уже сформо�
вана. І вона — лиш початок три�
валої, але переможної боротьби
за втілення того, що називаємо
Українською ідеєю.

Олександр СОЛОНЕЦЬ

На фото: молоді
просвітяни в музеї М. Лисенка

Кохати і бути кохани'
ми хочуть усі незалежно
від… Звичайно, для мо'
лоді “питання кохання”
— особливо актуальне.

Спеціальне досліджен�
ня, проведене соціологіч�
ною службою Центру Ра�
зумкова в усіх реґіонах Ук�
раїни, виявило, що “абс�
трактне” кохання втілюєть�
ся чіткими вимогами до ко�
ханої чи коханого. Серед
двадцяти двох жіночих ви�
мог до чоловіків на першо�
му місці стоїть “гарний гос�
подар”, на другому — “чес�
ний”, далі — “розумний”,
“справедливий” і “ніжний”.
На останньому місці жінки
поставили “красномовний”,
а на передостанньому —
“мовчазний”. На одному з
останніх місць, за жіночою
оцінкою, стоїть “красивий”
та “сексуальний”. Досить
високі місця серед жіночих
вимог займають “інтелігент�
ний” (майже на рівні з “ніж�
ний”) та “багатий”.

Чоловічі оцінки бажаних
жіночих якостей відрізня�
ються від жіночих, хоча так
само на перше місце вони

поставили “гарна господи�
ня”, але на другому і тре�
тьому — “ніжна”, “краси�
ва”, далі — “чесна”, “ро�
зумна” і “сексуальна” —
майже на одному рівні. До
речі, лише кожна дванад�
цята жінка ставить “сексу�
альність” на перше місце
серед вимог до свого парт�
нера, тоді як серед чолові�
ків ставить цю вимогу до
партнерки на перше місце
кожен п’ятий.

47,7% опитаних (неза�
лежно від статі) вірить у ко�
хання з першого погляду,
проте тут�таки 46% вва�
жає, що кожне кохання ду�
же чутливе до економічних
та побутових негараздів і
легко зникає, коли таких
негараздів багато.

Але українська роман�
тична натура бере своє, бо
аж 45,5% відповіли, що во�
ни здатні віддати життя за
кохану людину.

А тоді що ж воно таке —
кохання? Відповіді були та�
кі: “Кохання визначити не
можна, у кожного воно

своє” — 46,8%, “спільність
інтересів, поглядів, схо�
жість характерів” — 30,1%,
“статевий потяг, поклик
природи” — 4,1%, “Бажан�
ня мати дитину саме від ці�
єї людини” — 2,8%.

Оці 2,8% цілком корес�
пондують із загальною
оцінкою структури су�
спільства, в якому лише
близько 3% осіб — розумні
і моральні. Коли людина
(наприклад, жінка) хоче
мати дитину від конкретно�
го чоловіка, то в цьому зрі�
лому бажанні вже виража�
ється чіткий розподіл су�
спільних ролей за обов’яз�
ками: “Я — буду матір’ю, ти
— батьком, і разом вихову�
ватимемо нашу дитину”.
Ясно, що в такому разі ко�
хання закладається як гли�
боке, тривале, з усвідом�
ленням його наслідків і
розвитку в перспективі. Тут
одразу закладаються ос�
нови родини. А що справ�
жнє кохання — це справа
сімейна, засвідчує 52,6%
опитаних, котрі негативно

ставляться до службових
романів, “оскільки вони
можуть загрожувати роди�
нам учасників роману”.

Ну а що ж найважливіше
для щасливого шлюбу?
Рейтинг відповідей розта�
шувався таким чином: на
першому місці — повага та
взаємна підтримка подруж�
жя; на другому — діти; далі
— подружня вірність, поро�
зуміння та терпимість, го�
товність обговорювати
проблеми, які виникають
між подружжям, задоволе�
ність сексуальними стосун�
ками. Цікаво, що 68,8% опи�
таних вважають, що однако�
ва національність подружжя
не є важливою умовою щас�
ливого сімейного життя, а
70,6% вважають, що зовсім
не обов’язкова згода з пи�
тань політики.

Цікаво, а що в цьому ді�
апазоні почуттів (від кохан�
ня до політичної згоди)
вважають головним наші
читачі?

Роман ЗАПОЛЬСЬКИЙ

РОЗРІЗАТИ 
НАВПІЛ

Розлучення. У наш час ситуація до-
сить звичайна. Розійшлись, живуть наріз-
но — нічого страшного. Усі так вважають,
аж поки це станеться з їхніми батьками.

Настя (16 років):
“Сім’я як сім’я, а далі… пішло-поїхало.

Сварки, стреси, нервові розлади… порож-
ня аптечка. Вони вже й спілкуватися між
собою не могли — лише кричали. Виріши-
ли розлучитися — ми з сестрою полегше-
но зітхнули, думали: все скінчилося. По-
милялись.

Ніколи не забуду, як вони кричали й
говорили нецензурщину, а ми з сестрою,
обнявшись, плакали. Я тоді їхню весіль-
ну фотографію розрізала навпіл, а разом
з нею і наше життя.

Збір документів, зустрічі з адвокатами
— суд. Вирішальна мить. Жахливо: діли-
ли не лише майно, від меблів до ложок,
але й нас. Думала, без нас жити не змо-
жуть, тому й хочуть, аби з кожним із них
лишились, а далі вже й сумніватись поча-
ла. Виявилося: з ким лишаються діти —
тому більша частина квартири разом із
майном. Ось тут і прокинулась батьків-
ська ласка й любов. На питання, з ким я
хочу жити, відповіді не прозвучало — в
моїй голові був безлад, а мала лише пла-
кала, я хотіла вже жити сама… з сестрою.

Нас віддали матері. Іноді бачимося з
батьком, все начебто непогано, та всере-
дині щось розламалося — навпіл.

Я не звинувачую їх у тому, що ста-
лось — це їхній вибір. Проте коли бачу
щасливе родинне життя — плачу. Просто
заздрю”.

КОМЕНТАР ПСИХОЛОГА
— Що робити при розлученні

батьків, Олено Леонідівно?
— Для початку необхідно проаналізу-

вати всю ситуацію. Ти — найважливіше,
що батьки нажили за роки спільного жит-
тя, проте зараз центром уваги повинні
стати саме вони. Зрозумій, як для них бу-
де краще. Спілкуйся, підтримуй і матір, й
батька… Зрозуміло, що всі негативні
наслідки ти вже знаєш. Тобі важко. “Від-
пусти” негативні емоції і спробуй знайти
тепер плюси. 

Усе в житті відбувається не просто
так. Життя зачиняє перед нами одні две-
рі лише для того, аби відчинити інші.

Юлія СОЛОДЮК

ОПИТУВАННЯ

ДРАМА

КОХАННЯ: РОДИНА БЕЗ ДИТИНИ?
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Останнім часом
значно пожвавилася
громадська активність
Київської обласної та
міської “Молодої Прос'
віти”. І, певно, не го'
ловну роль тут відіграв
весняний дух душевно'
го потепління, а радше
— річний досвід ста'
більної громадської ді'
яльності цих структур.

ПОЛОВИНА ПЕРЕМОГИ
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15Самотнє серце

Доля щедро обдарувала київського ху-
дожника Олександра Костецького — наді-
лила неповторним світобаченням і послала
в його життя доброго ангела, вірну дружину
Ольгу.

Олександр відклав пензля, витер ганчір-
кою руки, обвів поглядом майстерню.

— Над кожною картиною працюю не мен-
ше місяця, — каже він, — а над деякими по
кілька років. Залишилося 6 картин, всі інші
розкупили. Заможним я від цього не став, але

дуже радий, що є люди, які розуміють і шану-
ють мою творчість.

— Це велике щастя для художника. У
чому секрет вашого успіху?

— Цей секрет звуть Ольга, — усміхається
художник, пригортаючи до серця свою тендітну
дружину. — 7 років, як ми разом, найщасливіші
в моєму житті. Ольга — моя муза, ангел-охоро-
нець, мій мистецтвознавець, менеджер, мудра
порадниця. Вона вміє все: професійно натягує
полотно на підрамник, пише передмови до ка-
талогів, організовує виставки. Ольга — визна-
ний фахівець із нетрадиційної медицини і в ра-
зі потреби може стати моїм особистим лікарем.
Але передусім Ольга — чарівна жінка, яка на-
дихає мене на творчість. Коли бачу Олю, чую її

голос, хочеться жити, творити.
— Олександре, якби ви не зустріли

Ольги, як склалося б ваше життя?
— Дуже важко уявити таке і відповісти на

подібне запитання. Це те саме, що запитати
птаха: “Ким би ти був, якби не мав крил?”
Ольга — моє життя, моя духовна сестра і ра-
зом з тим духовна матір. Як Оранта оберігає
Софію, так Ольга оберігає храм моєї творчос-
ті. Якби не моя дружина, я не створив би і де-
сятої частини того, що зробив.

— Олександре, ваші картини фахівці
відносять до релігійного живопису і висо-
ко поціновують. Під час ваших виставок у
США та Німеччині вам пропонували зали-
шитися за кордоном, обіцяли цікаву робо-
ту, але ви повернулися в Україну. Чому?

— Я — київський художник, Україна —
моя Батьківщина. Не люблю гучних слів, але
чого вартий митець, котрий відірвався від рід-
ної землі?

— Згоден, але більшість українських
художників бідують і лають владу, її  нез-
дарну політику в галузі культури та мис-
тецтва.

— На жаль, до влади в Україні пнуться не-
освічені нахабні люди, які не розуміють мис-
тецтва і байдужі до нього. Дірвавшись до
владного корита, вони жадібно набивають ки-
шені, купують “мерседеси”, будують палаци,
забуваючи передвиборні обіцянки і не дбаю-
чи про розвиток талановитих людей, які хо-
чуть зробити щось красиве для народу.

— А якщо на наступних президент-
ських виборах переможе людина, яка са-
ма непогано малює і розбирається в мис-
тецтві?

— Це було б дуже добре для українсько-
го мистецтва. А поки що я бажаю всім худож-
никам здолати заздрощі, зневіру і хочу, щоб
кожен митець знайшов кохану жінку, яка б на-
дихала його. Бо без кохання немає творчості.

Запаливши свічку, Олександр та Ольга
сиділи, обнявшись, на канапі.

Ольга тримала свічку в руці, і це було
символічно, бо кохана принесла в життя ху-
дожника вогонь натхнення та світло надії.

Дорогі друзі! Газетна чорно-біла фотогра-
фія неспроможна передати неповторну красу

Не та жінка красива, яка гарна, а та, яка серцю мила.

ЩАСЛИВА СІМ ’Я

— Донька моя самостійна, жи-
ве окремо, онуків мені не народи-
ла, — тяжко зітхає Ксенія. — А з
чоловіками мені не щастить… 15
років життя віддала своєму чолові-
кові, турбувалася про нього, году-
вала, створювала сімейний зати-
шок, лікувала його. За мою добро-
ту він жорстоко віддячив: обікрав і
втік.

— Ксеню, невже у твоєму
житті не було порядного, інтелі-
гентного чоловіка?

— Був. Доля подарувала мені
кохання відомого українського
письменника. Це була надзвичайно
порядна, інтелігентна людина, за-
люблена в життя, в Україну! А як чу-
дово він співав козацькі пісні! А як
гарно читав Шевченка!

Але невблаганна смерть розлу-

чила нас. Хоч відомо, жінки живуть
довше, ніж чоловіки, і це — одна з
величезних трагедій кохання.

— Ксеню, про якого чоловіка
ти мрієш?

— Про інтелігентного, освічено-
го, порядного, з лагідною душею.
Бажано, байдужого до сексу. Маю
велике бажання жити для когось,
піклуватись про іншу людину. Інко-
ли хочеться покинути все й піти
працювати в дитбудинок або в при-
тулок для старих. Я не звикла жити
лише для себе, я не вмію жити, не
кохаючи. Без турботи про іншу лю-
дину моє життя — наче ластівка з

перебитим крилом.
Вона підійшла до вікна, зажу-

рено дивлячись на засніжене ве-
чірнє місто. У будинку навпроти
світились теплі вогні. Люди вечеря-
ли, в кімнатах блакитно мерехтіли
екрани телевізорів. А в порожній
квартирі Ксенії було тихо-тихо. Так
тихо, що можна було почути удари
ніжного серця самотньої жінки, яка
мріє про щасливу зустріч.

Дорогі друзі! Якщо вас заціка-
вила доля Ксенії, напишіть їй. Її
абонентський номер А 75.

…Вона лягає і холодне ліжко, притискає до обличчя плю-
шевого ведмедика і тихенького плаче, проклинаючи свою гір-
ку долю. Так склалося в житті Ксенії, що чоловіки, яких вона ко-
хала, або пішли в інший світ, або зрадили її…

М ені 52 роки, зріст 175 см.
Дотримуюся здорового спо�
собу життя, маю вищу гума�

нітарну освіту. Люблю природу,
мистецтво, дітей, тварин, науку.
Вихований у дусі національного
патріотизму, в студентські роки
брав участь у неофіційних зібран�
нях патріотично налаштованих ук�
раїнських поетів. Був режисером
аматорської студентської кіносту�
дії. Займався самбо, майстер
спорту СРСР, призер першості Ук�
раїни з бальних танців. Після за�
кінчення університету працював
асистентом відомого режисера
Тимофія Левчука. Але в радянські
часи не зміг реалізувати свого
творчого потенціалу через нес�
прийняття комуністичної ідеології.
Симпатик Народного Руху, актив�
ний учасник патріотичних та анти�
комуністичних акцій. Упродовж
останні 10 років очолював бізне�

сову фірму, але вона припинила
своє існування через несприятли�
ве законодавство та свавілля чи�
новників. Маю величезне бажання
працювати на благо України, душа
болить через те, що нездари�ке�
рівники довели талановитий на�
род до зубожіння. Вірю в могутній,
невичерпний потенціал свого на�
роду, в світле майбутнє України.

Маю своє бачення виходу
Батьківщини з політичної та еко�
номічної кризи. 

Тепер трохи про особисте жит�
тя. Розлучений. Виховую красуню�
доньку. Вона студентка, мешкає
окремо від тата. Вірю, що і мені ще
доля усміхнеться і я зустріну жінку
або дівчину, з якою створю міцну
дружну сім’ю. Як я собі уявляю об�
раницю? Їй 25–45 років, зріст
169–190 см, приваблива, з краси�
вою жіночою статурою. Не виклю�
чено, що в неї є дитина. Ця жінка
не конфліктна, чуйна. Можливо,
вона киянка з власним житлом.

Шановні пані! Якщо вас заці�
кавив наш герой (його ім’я Воло�
димир), напишіть нам листа — ми
обов’язково передамо адресату.
Абонентський номер Володимира
А 77.

ЗНАЙОМСТВО

ЛАСТІВКА З ПЕРЕБИТИМ КРИЛОМ

— Галю, і селянин, і робіт-
ник, і вчитель, і народний депу-
тат — усі їдять хліб. А хліб випі-
каєте ви. Любите свою роботу?

— Так. Годувати людей — ду-
же потрібна справа. У голодному
33-му році нещасні українці мріяли
про шматочок хліба, він міг уряту-
вати чиєсь життя. Та й зараз для
бідної людини, а таких в Україні
більшість, хліб залишається ос-
новною їжею. Тому я і мої співро-
бітники стараємось, щоб наш хліб
був найсмачніший і найдешевший.

— Важко вам працювати?
— Важко, але хіба буває праця

легка? За зміну через мої руки про-
ходить майже 17 тонн хліба — тіль-
ки-но з печі. Хлібники такі гарячі, що
голою долонею їх не взяти — дово-
диться працювати в рукавичках.
Після роботи повертаюся додому —
руки і плечі болять. Але коли захо-
диш у магазин і бачиш, як люди ку-
пують твій хліб, що в нього вкладе-
но твою працю, твою душу, розумі-
єш, що не марно живеш на цьому
світі. Без хліба письменник не напи-
ше роману, співак на заспіває пісні,
водій не зможе втримати керма ав-
тобуса, а міліціонер не наздожене
злочинця. Без хліба немає життя!

— Галю, за 5 років, що пра-
цюєте на хлібокомбінаті, через
ваші руки пройшло майже 50
тисяч тонн хліба. Ви справді Га-
ля, яка годує Київ!

— Наша праця колективна, і за
кожною хлібиною стоїть напружена

робота тисяч людей, що вирощу-
ють пшеницю, перемелюють зерно
на борошно, замішують тісто, випі-
кають, завантажують, продають
хліб.

— Галю, тепер про особисте
життя. У вас така охайна, чиста
квартира, а ви така симпатична,
працьовита, енергійна. То пояс-
ніть, чому ж у вас не  склалося
особисте життя? Ви не були у
шлюбі, дітей не маєте. Чому?

— На жаль, у мене є один не-
долік, — зітхає Галя. — Раніше це
вважалося позитивною рисою ха-
рактеру, а в наші часи, мабуть, це
слід сприймати як недолік. У мене
дуже чуйне, ніжне серце, і коли я
покохаю чоловіка, то здатна йому
віддати всю душу.

Материнський інстинкт незреалі-
зований, і тому до коханого я ставлю-
ся, навіть якщо він старший за мене,
як до свого сина, все йому пробачаю,
турбуюся про нього, жалію.

— Чоловікам це подобаєть-
ся!

— Так, але, на жаль, зараз се-
ред чоловіків дуже поширене спо-
живацьке ставлення до жінки. Чо-
ловіки зловживають моєю добро-
тою. Через таке неблагородне
ставлення у мене не склалися три-
валі серйозні стосунки з чоловіка-
ми, хоч я була кохана і кохала са-
ма.

— Галю, який чоловік вам
потрібен?

— Чесний, порядний, лагідний.

Безумовно, щоб десь працював, а
не сидів у мене на шиї. Аби це бу-
ла людина цікава, весела, життє-
радісна, спортивна, молода ду-
шею.

— Обов’язково киянин?
— Ні, з будь-якого міста чи се-

ла нехай пишуть чоловіки, яких
зацікавить моя доля. Головне,
щоб людина була гарна.

— Ви переїхали б до чолові-
ка?

— Мабуть, ні. Я киянка, тут маю
квартиру, тут живуть мої сестри. Як-
що мій коханий живе за межами Ки-
єва, нехай переїжджає до мене.

— Ой, нелегко бути прийма-
ком!

— Якщо знайду того, про кого
мріяла все життя, він буде най-
щасливіший у світі! Огорну лю-
бов’ю, ніжністю, турботою. А їсти-
ме він найсмачніший у світі хліб.
Ось покуштуйте, який хліб ми ви-
пікаємо! — Галя відрізає скибку

ЗНАЙОМСТВО

ВОНА ЧЕКАЄ ЙОГО
А 71 З юності мріяла про

щасливий шлюб, хотіла, щоб я і
мій чоловік були як одне ціле. Та
доля обійшла стороною…

Мені 44 роки, зріст 163 см,
вага 60 кг. Очі сірі, русява. Освіта
вища, пов’язана з мистецтвом,
педагогікою. Житлом та матері�
ально забезпечена, але згодна і
на переїзд. Маю дорослу доньку,
яка проживає окремо.

Ціную в людях відданість, вір�
ність і піклування одне про одно�
го. Не люблю п’яниць, гультяїв та
зрадників. Яким би хотіла бачити
чоловіка, якщо такий відгукнеть�
ся? Порядним, охайним, із різно�
бічними інтересами, пристосо�
ваним до реалій сучасного жит�
тя. Нехай буде старший навіть на
10–15 років, це не страшно, аби
відчув і мав бажання побудувати
світ для двох, щоб позбутися са�
мотності і прожити пору золотої
осені в парі, в любові, радості.

Прошу надсилати фото, яке
обіцяю повернути. Телефон
прискорить зустріч.

А 72 Хочу зустріти порядного,
щирого, інтелігентного чоловіка.
Мені 46, але на вигляд набагато
молодша, не схильна до повноти.
Симпатична, зріст 160 см. Люблю
музику, мистецтво. Ціную почуття
гумору. За освітою філолог. Хочу
знайти взаєморозуміння, добро,
ніжність, надійність і створити
сім’ю. 94100, місто Брянка, Лу�
ганської області, до запитання
пред’явнику ПГ № 000344.

А 73 Мені 50 років, зріст 165
см, вага 73 кг. Працюю та ще й
співаю у вільний час. За це від од�
нієї громадської організації зро�
били мені подарунок — перед�
плату на “Слово Просвіти”. Проте
ані музика, ані прекрасна газета
не замінять кохання та спілкуван�
ня з коханим чоловіком. Дуже ме�
ні не вистачає коханої, рідної лю�
дини. Не можу словами вимови�
ти моєї туги, болю моєї самот�
ності. Але не втрачаю надії, що
зустріну рідного чоловіка, який
стане мені другом та помічником.
Де відбудеться наша зустріч — не
знаю, але вірю, що ми колись
зустрінемось. Можливо, ваша га�
зета мені в цьому допоможе.

ВІН ШУКАЄ ЇЇ
А 74 Думаю, у 32 роки ще мож�

на почати все спочатку, доки не
зникло бажання. Якщо ви гарна,
струнка українка і хочете мати по�
руч коханого, друга, зрештою роз�
раду від самотності, а не того, хто
вдовольнятиме ваші амбіції, спро�
буйте мені написати. Маю зріст 175
см, живу в селищі міського типу.
Чекаю детального листа, бажано
фото. Дитина не стане на заваді.

Віктор

ГАЛЯ, ЯКА ГОДУЄ КИЇВ ЗНАЙОМСТВО

За зміну її ніжні руки виймають із печі майже 17 тонн гарячого
хліба, потім ці смачні хлібини потрапляють на столи киян. А коли
після роботи, втомлена, вона повертається в порожню квартиру, їй
так хочеться, аби міцні чоловічі руки ніжно обняли її, аби коханий
прошепотів: “Я так скучив за тобою, мила!”

Сторінку підготував 
Олег ГУМЕНЮК
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Йшов 1949 рік. Того вечора за�
ла Львівської консерваторії
ім. Лисенка не вміщала всіх охо�
чих потрапити на концерт, люди
тиснулися до дверей в надії зло�
вити хоча б скалку Голосу, що став
легендою двадцятого століття, го�
лосу “величавої, відважної Брун�
гільди, войовниці й Богині з ду�
шею, пройнятою найсердечнішою
любов’ю”. І ось Вона виходить на
сцену — висока, струнка, оповита
туманом сріблястих кіс і вбрання.
Зала, охоплена молитовним екс�
тазом, не в змозі притамувати оп�
лески, і Вона владним порухом
руки вгамовує цей шквал емоцій.
Коли настає тиша, десь із глибини
Її душі чайкою виривається пісня:
“Родимий краю, село родиме, вас
я вітаю, місця любимі…”, пісня
відчайно б’ється в стелю, стіни, в
груди кожного з присутніх, нама�
гаючись вирватися на волю і не
може, бо її народ за ґратами, її на�
род у неволі. Якби могла, кинула б
ключі від залізних сибірських зат�
ворів, як та Маруся Богуславка ки�
дала їх козакам у турецькій неволі,
та недремне око поплічників За�
лізного Фелікса стежить за кож�
ним її рухом, за тими, що в залі і за
дверима зали, за кожним їхнім по�
дихом і поглядом. Їй раптом пере�
дається вселенський тягар самот�
ності зацькованих людей, тягар,
що душить, що тягне на дно без�
надії. Вона мусить зняти цей важ�
кий камінь із душі свого народу:

Мала хатино, стріхо низенька,
Люба родино, нене рідненька,
Вас повітати душа бажає,
Потіхи більше в світі немає.

Коли вона скінчила пісню, за�
пала тиша, потім із зали почулося
загальне схлипування і плач.
Письменниця Ірина Вільде, що бу�
ла присутня на цьому концерті,
писала: “ні до, ні після цього мені
не доводилося бачити такої реак�
ції на спів артиста…”

То був останній концерт Соло�
мії Крушельницької, Великої Са�
ломеї — гордості найбільших
оперних сцен світу.

Чи пригадався їй у той день ін�
ший концерт, що відбувся навесні
1910 року в Буенос�Айресі, коли
вона була в зеніті слави? Її, світо�
ву зірку співу, запросили взяти
участь в урочистостях, присвяче�
них 100�річчю незалежності Ар�
гентини. “Співачка, — пише за�
хоплений кореспондент, — ви�
йшла на сцену в білому вбранні з
аргентинським прапором у руках,
який красивими складками спа�
дав по її плечах, і в супроводі ор�
кестру та хору урочисто і впевне�

но виконала державний гімн Ар�
гентини.” Алегоричний образ не�
залежної, гордої республіки, волю
якої вибороли її сини й дочки, а
тепер в одностайному пориві під�
велися, щоби знову присягнути на
вірність Батьківщині, образ пре�
красної Матері�Аргентини ство�
рила українська дівчина, дівчина з
далекого Поділля.

Так, вона була звитяжниця,
подібна до міфічних богатирів�
героїв, що наодинці виходили
супроти незліченного ворожого
війська. Перший дзвінкий заклик
Брунгільди: “Гой�йо�то�го! Гой�йо�
га!” найзапеклішого, найвимогли�
вішого противника перетворював
у її палкого союзника. В репертуа�
рі Крушельницької були всі про�
відні жіночі партії опер Вагнера.
На початку двадцятого століття
критика зазначала, що великий
Тосканіні “ще й досі не знайшов
виконавиці, яка могла б зрівняти�
ся з Крушельницькою”. В одному
з листів до Михайла Павлика, на�
дісланому з Мілана, співачка пи�
ше: “… в Італії хіба за 100 літ зро�
зуміють сю пречудову вагнерів�
ську музику, що не лише до серця
промовляє, але і до розуму. Єго
опери радше можна назвати дра�
матом музичним, ніж операми.
Лисенко наш схожий з Вагнером, і
не дивно, що й в нас не всі його
розуміють як слід!”

Соломія�Меа обрала страте�
гію Олександра Македонського,
який, перш ніж захопити нову те�
риторію, знайомився з культурою
племен, що її населяють, вивчав
їхню мову, звичаї, носив їхній одяг.
У кожній новій країні, писала Со�
ломія Крушельницька, “мінявся
весь спосіб життя, залежно від
звичаїв різних країн, але не вільно
було міняти всіх тих правил, яким
треба було підпорядковувати свій
організм, свою волю і свої осо�
бисті прагнення…” А прагнення
було єдине: заполонити світ мо�
гутньою владою Краси. І тому так�
тика її завжди була наступальна.

Вона “захопила” палаци вінце�
носних осіб Італії, Португалії, Руму�
нії, Росії. Королі й царі несли їй да�
ри, вони були зачаровані дивом ук�
раїнської пісні: “деякі з цих держав�
них мужів, — пише Крушельницька,
— навіть не чули про український
народ і дивувалися його культурі…
Я мала хвилини великої насолоди,
коли могла чужинцям показати
красу наших народних пісень. Ці
пісні були сильнішим доказом на�
шої високої культури, ніж факти з
нашого славного минулого…”

Елегантна, освічена й приваб�
лива Крушельницька вважалася
втіленням слов’янської краси, сла�

ва про неї йшла по всіх країнах За�
ходу. Згадуючи роки своєї слави,
Соломія Крушельницька розпові�
дала: “Таких бурхливих аудиторій,
як у іспанських країнах, я не мала
ніде. В жодній іншій країні я не чула
таких дивовижних пропозицій.
Мільйонери пропонували мені — з
умовою, коли вийду за них заміж,
— збудувати окрему оперу виключ�
но для мене або радили забути про
свою тяжку професію і обрати собі
спосіб життя до вподоби в якій зав�
годно частині світу: на горах Тибету
або на золотистому морському піс�
ку…” Едуардо Арносі — музичний
критик з Буенос�Айресу (Аргенти�
на) писав: “…Крушельницька була
справді дивовижна співачка, одні�
єю з найвидатніших сопрано на
оперній сцені світу, обдарована
напрочуд красивим, гнучким, ши�
рокого діапазону голосом, винят�
ковим розумом і надзвичайно тон�
кою душевною організацією”. “Її
творчість була новаторська… Жін�
ка�Шаляпін!.. Жінка�Наполеон!..”

З пієтетом згадуючи своїх
творчих союзників, вона говори�
ла, як полководець: “Тосканіні — є
найосвіченішим і найвидатнішим
диригентом сучасності. Я виграла
з ним найважчі і найважливіші бо�
йовища: Вагнер, Каталані, Ріхард
Штраус — ось віхи нашої невтом�
ної праці і наших перемог”.

“…Незрівнянна, обдарована
величезним голосом і могутнім
звуком — то ніжним, то трагічним,
п. Крушельницька, безперечно,
одна з найбільших артисток су�
часної доби”, — пише в статті про
співачку паризький театрально�
мистецький журнал “Ревю д’арт
драматік” від 15 серпня 1902 року.

Стимулом до безперервної
праці над собою, над зміцненням
своєї світоглядної позиції була
побратимська дружба з М. Павли�
ком. При своїй великій зайнятості,
вона все ж устигає стежити за по�
літичним і культурним життям на
батьківщині, а також знайомитися
з сенсаційними виданнями свого
часу, зокрема — з книгою амери�
канського журналіста і мандрівни�
ка Джорджа Кеннана: “Тепер чи�
таю “Сибір” Дж. Кеннана”, та на ту
самоволю тих урядників росій�
ських і тих всіх псів царських губер�
наторів і т. д. не можу надивуватися
іменно, що щось подібного може
екзистувати в цивілізованім світі!”

Як мудрий цілеспрямований
лідер, вона ніколи не занепадала
духом і не втрачала рівноваги. На�
че Віла�посестра, прагнула пере�
лити власну пристрасно�вулканіч�
ну силу і віру у свого ідейного нас�
тавника, Михайла Павлика, який,
часом зіштовхуючись із нерозум�

ними та дріб’язковими амбіціями
своїх однодумців, (“де три україн�
ці, там два гетьмани”), часто впа�
дав у відчай: “Най Вам, зрештою,
не здається, — пише вона з Міла�
на, — що так легко зреалізувати ті
слова “мої дні почислені”. — Ой
намучитеся ще доволі в своїй по�
літиці за всіх і за все, та й не раз
вам напсує крові руська пасив�
ність, — Ви мусите мати силу!”

Блискучі перемоги ніколи не
засліплювали головної мети — її
сходження на захмарні висоти
мистецтва; цаль за цалем, крок за
кроком вона підносила із забуття
славу свого народу, славу своєї
України.

ГОЛОС КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ

З блакитних сарн, з далеких 
верховіть, 

З прозорих зерен сонячного 
плоду, 

З вітрил, яких ти не торкнешся 
зроду, 

Вона сплела цю незбагненну 
сіть.

Вона жадану принесла нам 
кліть, 

3 глибоких струн ряхтіючого 
сходу, 

В полоні тім день проростав 
з�під льоду. 

Нам зберегти в ній пам’ять 
довголіть.

Хтось навіть розхитав, 
струсивши роси, 

Не покидай — земля в одчаї 
просить. 

З тривоги знявшись, голос 
полетів.

Така незгойна тиша після бою. 
Стою, вчарована її журбою. 
Мовчи, любове, тут не треба

слів.

Софія МАЙДАНСЬКА

20 березня цього року на великій сцені Національної музичної академії Укра'
їни відбувся вечір, присвячений 130'річчю від дня народження всесвітньо відо'
мої оперної співачки XX століття Соломії Крушельницької.

Літературну композицію “Непереможна українська Брунгільда”, створену за
матеріалами видання “СОЛОМІЯ КРУШЕЛЬНИЦЬКА” (“Музична Україна”,
1979 р., упорядник М. Головащенко), читала артистка Галина Стефанова.

У музичній програмі брали участь лауреати міжнародних конкурсів: Стефанія
Довгань (сопрано), Тетяна Ганін (драматичне сопрано), Оксана Гаєвська(сопра'
но), Оксана Ярова (сопрано), Вікторія Ченська (драматичне сопрано) — вони ви'
конували твори з репертуару Соломії Крушельницької, європейську та вітчизня'
ну класику, а також лауреат міжнародних конкурсів, учень Київської музичної де'
сятирічки ім. М. Лисенка Андрій Малахов (альт) та Ярослав Ткаченко (фортепіа'
но), які виконали “Сонату” Н. Паганіні та “Ноктюрн” М.Лисенка. Партію фортепі'
ано виконували: Тетяна Сачевська, Наталія Королько, Євген Крижанівський,
Людмила Спенглер. Автор сценарію та режисер — Софія Майданська.

У програмі звучали записи творів: Арріґо Бойто “L’altra notte” з опери “Ме'
фістофель”; Ріхард Вагнер “Ho'jo'to'ho” з опери “Валькірія”; Джакомо Пуччіні
— “Un bel di vedremo” (арія Чіо Чіо Сан) з опери “Мадам Баттерфляй” та Віктора
Матюка — “Родимий краю” у виконанні Соломії Крушельницької.

На вечорі відбулася презентація компакт'дисків серії “Перлини світового вока'
лу” із записами голосу Соломії Крушельницької, що їх підготувала до ювілею спі'
вачки дирекція літературного музею Григорія Кочура — Марія та Андрій Кочури.

Вечір відбувся за сприяння Головного управління культури та мистецтв Київ'
ської державної адміністрації, Національної музичної академії України, Літера'
турного музею Григорія Кочура, Благодійного фонду Євгенії Мірошниченко,
Міжнардного фонду “Відродження”.

10 Постаті
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Геніальна українська співачка
Соломія Крушельницька, гас-
тролюючи у Петербурзі 1902
року, виступала в царському
палаці. Микола II прийняв її як
італійку і просив заспівати рід-
ною мовою…

У царські позолочені покої
Зайшла, спокійна, горда і смут-
на.
А серце билося в неуспокої.

Навіщо їй ця зала осяйна,
Де погляди сплітаються, як змії,
Кого знайти хотіла б тут во-
на?!

Співати будеш катові Росії
В його тяжких палатах, що сто-
ять
На українських костях, Соломіє!

Але йому ти мусиш нагадать,
Що не померла українська мова,
Засуджена до шибениць-
розп’ять!

Для нього ти як синява зимова,
—
Не жде він грому — полосни но-
жем
Нежданого, затаєного слова.

Спиши пиху ненависті бичем,
Проткни його болотяні зіниці,
Де сласність вигинається ву-
жем.

Тим усміхом, що має блискіт кри-
ці,
Упевненість чудової мети
І недосяжність ранньої зірниці.

Нещадна будь, хай знає він, що
ти
Не з краю бідолашного Ромео,
Що хочеш ти не слави — тільки

мсти,

Що Соломія ти, не “пані Mea”,
Що твій народ його рабом не
став,
Що плазунові недоступна мева!

Перед тобою тужиться удав,
Та ти його вже посікти готова
Ясними гільйотинами октав…

Лунала пісня. Плакала діброва,
Колосся шелестіло на лані.
О кручу хвиля хлюпала дніпрова,

Ішли селом дівчата голосні.
Подільський гай озвався со-
лов’їно
До сонця, що вставало вдалині.

Немов серпанок, звуки піаніно
Зникали в сйяві голосу. Дочка
Твоя співала-мстила, Україно!

Скривився імператор. Ось яка
Та пісня, не убита досі нами,
Не вирвана із серця мужика.

І горло жах йому затис: всі хра-
ми,
Всі армії, всі тюрми, весь Сибір,
Держава, що кишіла шпигунами,

Істориків-повій продажних збір,
Плюгаве православ’я і корона,
Якою хизувався бузувір, —

Усе, неначе військо фараона,
Втонуло в морі голосу її.
Та пісня — не жалоба похоронна,

НЕПЕРЕМОЖНА УКРАЇНСЬКА БРУНГІЛЬДА
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Політика

МЕДВЕДЧУК І ЗЛЕНКО
ЗАПИСАЛИ УКРАЇНУ
ДО КОАЛІЦІЇ?

Україна несподівано для себе
таки приєдналася до антиіракської
коаліції. Точніше, її приєднав пре-
зидент Буш, оголосивши у недав-
ній промові список країн-учас-
ниць. Про сьогоднішній статус на-
шої держави у війні з Іраком гово-
рилося під час брифінгу посла
США в Україні Карлоса Паскуаля.

— Коли йшлося про відряджен-
ня нашого батальйону до Кувейту,
Ви зауважили, що це може поспри-
яти вступові України до Всесвіт-
ньої торгівельної організації. Чи
означає це, що США підтримають
кандидатуру України?

— США завжди підкреслювали,
що віддані цій ідеї — вступу України
до ВТО. Але питання українського ба-
тальйону і ВТО не мають зв’язку. Кож-
не з цих питань важливе саме по со-
бі. Залежно від поступу у кожному з
питань ми можемо досягати більших
здобутків. Але ми не займаємось за-
раз обміном економічних питань на
політичні. 

— Україна офіційно звертала-
ся до США з проханням зарахува-
ти її до антиіракської коаліції?

— Ми консультувалися з україн-
ською владою з цього приводу і нам
приємно, що вона вважає РХБ-ба-
тальйон внеском України до коаліції.
Зараз коаліція нараховує понад 40
держав. Як зазначив недавно прези-
дент Буш, захисні сили, зібрані у райо-
ні Перської затоки, можуть сукупно
відреагувати на потенційну загрозу у
будь-якому місці регіону. Але ми виз-
наємо і усвідомлюємо, що український
батальйон базується в Кувейті. Це оз-
начає, що Україна відіграє захисну
роль, а не військову. 

— США фінансують україн-
ський батальйон?

— Американський уряд дав зрозу-
міти: якщо українська сторона звер-
неться з таким проханням, то ми готові
будемо допомогти у фінансуванні вит-
рат — стосовно розгортання і перебу-
вання військових з’єднань в Кувейті.
Не можу зараз вдаватися в деталі, про
які саме частини йдеться. 

— Все ж таки — було офіційне
звертання України зарахувати її
до коаліції?

— Як президентська Адміністра-
ція, так і Міністерство закордонних
справ переказали нам українське ба-
жання вважати Україну членом коалі-
ції. Це було повідомлено нам як у Ки-
єві, так і у Вашингтоні.

— Чи має право американське
командування використовувати
український батальйон за межа-
ми Кувейту?

— Право надання конкретних на-
казів належить українській стороні.

— Недавно Л. Кучма висловив
побажання, щоб Україна брала
участь у відбудові повоєнного
Іраку. Його почули у Вашингтоні?

— Я думаю, що Україна має тут
доволі серйозні шанси. Початкові фа-
зи відбудови фінансуватимуться
Сполученими Штатами, провідну
роль у відбудові відіграватимуть аме-
риканські компанії — згідно з тенде-
ром. Але нормативи нашого законо-
давства дозволяють залучати до ро-
біт підрядників та субпідрядників з
країн — членів коаліції. Безумовно,
Україна має дуже серйозні технічні
можливості для проведення цих ро-
біт. Деякі американські фірми мають
субпідрядників серед українських
фірм. 

— З погляду міжнародного
права — наскільки правомірна
операція в Іраку?

— Ми вважаємо, що військова
операція в Іраку повністю відповідає
вимогам міжнародного права. Рішен-
ня використати військову силу було
останнім засобом і було ухвалене ли-
ше після 12 років зусиль уникнути
збройного конфлікту. 

Л. П.

АКТУАЛЬНО

Зовнішній антураж зібрання у
залі КПІ — за західним зразком,
який вимагає, щоб політика теж бу-
ла видовищем. Тобто — класичну
президію на сцені замінено стиль-
ною трибуною для оратора, декора-
ції — плакат часів минулорічної кам-
панії, приглушене світло, добре пос-
тавлений голос конферансьє за
лаштунками. Державний гімн, допо-
відь Віктора Ющенка.

Він вважає, що “результати, з
якими ми підійшли до сьогоднішньо-
го дня, є базовими для утвердження
демократії в Україні”. Хоч би тому,
що владі все ж не вдалося перетво-
рити парламент у філію Адміністра-
ції Президента.

— Якщо ми переможемо цю
владу морально, це буде істинна пе-
ремога. Тоді наша демократія буде
сильною. Маємо вибудувати таку
політичну модель, за якої ніколи
більше доля держави не буде зале-
жати від настроїв однієї людини,
якою б, навіть дуже хорошою, вона
не була. 

Хоч Юлія Тимошенко і не вшану-
вала форум своєю присутністю (че-
рез поважні сімейні обставини, як
повідомив Анатолій Матвієнко), Вік-
тор Ющенко публічно заявив їй своє
“ласкаво просимо!” , “якщо Юлія Во-
лодимирівна справді прагне об’єд-
нання”. Так само є спільні позиції з
соціалістами стосовно “захисту
прав простих людей, сказане знач-
ною мірою стосується й комуністич-
ної партії”. Лідера останньої, щоп-

равда, у КПІ того дня не було. Поп-
ри все:

— Об’єднуватися треба зваже-
но, без права на помилку, остерігаю-
чись відомих технологічних прово-
кацій. Тому громадсько-політична
організація, що спирається на уні-
кальний політичний досвід її учасни-
ків, може швидко наростити політич-
ні м’язи.

З цією метою ініціативна група,
яка зараз створюється, найближчим
часом розгорне координаційну ро-
боту по всій Україні — щоб восени
“Наша Україна” знову зібралася для
узгодження дій.

Петро Порошенко,
нагадавши про річницю
перемоги на виборах-
2002, переконував “від-
кинути свої амбіції і за-
бути про те, ким хто бу-
де після перемоги”. Крім
того:

— Досить міфічних
розмов про єдиного
кандидата, всі добре
знають, що це Віктор
Ющенко. Але в цьому
залі я бачу не тільки
майбутнього Президен-
та, а й майбутніх мініс-
трів, голів держадмініс-

трацій тощо. Та про посади будемо
говорити в грудні 2004-го.

Олександр Мороз підтвердив
свою готовність до “найширших ком-
промісів” за умови зміни системи
влади:

— Яка різниця, хто сидітиме на
Банковій замість Медведчука? На-
віть, якщо це буде представник від
вашої демократичної сили, все
швидко повернеться за умови збе-
реження системи. 

Юрій Костенко, голова Україн-
ської Народної Партії, натомість на-
гадав, що саме лівим треба завдя-
чувати сьогоднішньою системою

влади:
— Демократична опозиція ще в

1992-му пропонувала перейти на
пропорційну систему виборів. Тоді
народу було дуже легко визначити-
ся зі своїми політичними симпатія-
ми, були демократичні сили, пере-
важно об’єднані в Рэсі, і була кому-
ністична партія. Але тоді нам сказа-
ли, що народ не розбереться з пар-
тіями. Хоч проблема була в нерозу-
мінні базових засад демократії того-
часними керівниками незалежної
України, вчорашніми компартійця-
ми.

Політичну реформу, пропонова-
ну Президентом, теж обговорювали,
сходячись на думці, що вона озна-
чає згортання демократії і кінець
парламентаризму. Тим часом у краї-
ні організовують “збори трудящих на
підтримку”, а коли збори раптом
висловлюються проти “гаранта”, як
це було в Житомирі, вимагають про-
токолу, що президентську реформу
таки підтримують. 

Форум вітали не лише політичні
соратники — зачитали вітання від
голови ПППУ А. Кінаха, від “Демок-
ратичних ініціатив” виступив Степан
Гавриш. Під час його виступу стався
курйоз: публіка почала голосно
скандувати “Кучму — геть!”, Степан
Богданович, зробивши вимушену
паузу, продовжив: “Треба діяти сьо-
годні, далі буде пізно”.

Людмила ПУСТЕЛЬНИК

«НАША УКРАЇНА» ПРОВЕЛА ФОРУМ У
ПЕРЕДДЕНЬ РІЧНИЦІ ВИБОРІВ
ЖИТТЯ ПАРТІЙНЕ Зібрання нарешті назвало кандидата на президентську

посаду на майбутніх виборах, його ім’я відоме і без офіцій-
ного документу стосовно Віктора Ющенка. Сам він гово-
рив про створення громадсько-політичного об’єднання на
основі очолюваного ним блоку.
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СТО ТИСЯЧ 
ЗА УКРАЇНСЬКОГО СОЛДАТА

Не заздріть заробіткам наших контрактників з РХБ-батальйону №
19 — перед тим, як вирушити до Кувейту, вони отримали не бозна-я-
кий валютний аванс — по 100 доларів рядові і по 200 — офіцери.
Дехто тут-таки віддав гроші родичам.

Ці кошти, передбачені на придбання цигарок чи зубної пасти, часом ви-
являлися чи не єдиним джерелом існування для сімей вояків. З’ясувалося,
що не всім родичам хлопців дісталися гроші, зароблені їхніми синами чи
чоловіками станом на дату відльоту — зарплатню затримують і контрак-
тникам. Щоправда, керівник прес-служби Міністерства оборони підполков-
ник Констянтин Хівренко спростував це повідомлення: всі “отримали все,
що мали отримати в Україні
згідно зі штатною посадою”. 

— Поки хлопці служити-
муть в Кувейті, їм нараховува-
тимуть зарплатню в Україні —
для кожного заведено пласти-
кову картку. Якщо є побажан-
ня, гривні отримуватимуть їхні
родини. 

Про те, наскільки відрізня-
ється кувейтський заробіток
українців від того, що мати-
муть їхні колеги з Польщі чи
Словаччини, які розташували-
ся неподалік, невідомо. 

Українці застраховані — у
разі смерті їхні сім’ї отримають
105000 умовних одиниць, а за
каліцтва або важкого поранен-
ня — 40-50 % від згаданої су-
ми. Тільки знову ж таки невідо-
мо, хто її виплачуватиме.

Вояки батальйону мають
право залишати територію ба-
зи лише в тому разі, якщо це
пов’язано з виконанням завдань. Решту часу вони проводять на території
польового табору, на сьогодні він уже облаштований. Від табору до ірак-
сько-кувейтського кордону — 200 км. У Міністерстві оборони запевняють,
що “Саддам не має засобів, щоб влучити боєзарядом на таку відстань”.
Крім того, Кувейт володіє надійною протиповітряною обороною. Ще є аж
два кільця охорони навколо табору — зовнішнє і те, що здійснюється си-
лами самого батальйону — цілодобово.

Родичі вояків можуть про них дізнатися за телефонами у Львові і Киє-
ві (0322) 72-75-17, (044) 244-08-18.

P. S. Парламентський комітет з питань національної безпеки та оборо-
ни наполягає на відкликанні батальйону з Кувейту у зв’язку з недавніми
заявами керівництва США стосовно статусу України у війні з Іраком.

Людмила ПУСТЕЛЬНИК

РХБ-батальйон № 19 перед відльотом
до Кувейту
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Закінчення. Початок на с. 1

Брутальність та антиприродність
цих спроб особливо увиразнює той
факт, що, як засвідчують підсумки
всеукраїнського пе-
репису населення
2001 р. (хоча він не
був вільний від ан-
т и у к р а ї н с ь к и х
фальсифік ац ій ) ,
77,8 % населення
країни — українці, а
для 67,5 % наших
громадян рідна мо-
ва — українська.
Здавалося, вже ці
дані мусили б оста-
точно поставити на
місце зросійщувача,
українофоба. Та не
те засвідчують реа-
лії сьогодення, ад-
же украй небезпечні
антиукраїнські ігри у
мовну карту, на
жаль, за участі владної верхівки Ук-
раїни, продовжуються. Досить згада-
ти вже про факт проштовхування у
парламенті (як “першочергового”)
внесеного Президентом законопроек-
ту про Європейську Хартію мінори-
тарних або меншинних мов, розроб-
лені українозневажцями зобов’язан-
ня за якою мають відверто дискримі-
наційний для української мови харак-
тер, як досить згадати й про вкрай не-
безпечні домагання надати російській
мові статусу другої державної (офі-
ційної) в Україні. Не доводиться і ди-
вуватися, що й досі не переводиться
у русло практичного вирішення особ-
ливо болюча для українських пись-
менників проблема, надання ефек-
тивних пільг книгодрукуванню україн-
ською мовою.

Усупереч відзначеним антиукра-
їнським тенденціям ми заявляємо:
побудові в Україні національної дер-
жави українського народу немає і
вже в силу об’єктивно-природних
причин не може бути жодної альтер-
нативи, що й мусить стати першо-

підвалиною усіх аспектів внутріш-
ньої та зовнішньої політики країни,
як в економічній, так і в духовно-
культурній, мовній сферах.

Право українців мати свою пов-

ноцінну, європейськи зорієнтовану,
соціально й національно справедли-
ву державу (справедливу до всіх ет-
носів, але й до титульного етносу, ук-
раїнського, зрозуміло, повною мірою
також), освячене мільйонами життів
кращих синів і дочок українського на-
роду, і вже з цієї причини нікому не
може бути дозволено чинити над цим
правом поглум.

Закликаємо усіх, кому дорога Ук-
раїнська держава, перейнятися саме
державною відповідальністю за її по-
дальшу долю, усе зробити для кар-
динального коригування напрямків
державобудівництва в Україні, зокре-
ма у відповідності з підданими вла-
дою забуттю резолюціями Третього
Всесвітнього Форуму українців
(2001), що містять вимоги світового
українства стосовно того, що має бу-
дуватися на цій священній для кож-
ного українського патріота україн-
ській землі.

На запитання журналістів відповідають 
А. Погрібний та П. Мовчан
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ЗАЯВА
Президії Національної спілки письменників України,

Центрального правління ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка,
Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Г. Ващенка
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Трагедія голодомору 1932—1933 років не
вперше привернула увагу наших учнів. Їі пос-
тійно досліджують члени наукового товарис-
тва “Ліцеїст”, пишуть реферати та твори.
Щороку в ліцеї організовуються виставки літе-
ратури, присвяченої жертвам голодомору, учні
мають змогу познайомитися з новими дослід-
женнями відомих істориків, із різними погляда-
ми на цю проблему. Уже стало традицією про-
ведення круглих столів, де ліцеїсти разом із ві-
домими політичними діячами обговорюють пи-
тання історичної свідомості, патріотизму, гро-

мадянської позиції молоді: не залишатися ос-
торонь від будь-яких подій в історії свого наро-
ду.

70-м роковинам голодомору в Україні бу-
ло присвячено круглий стіл “Голодомор
1932 – 1933 років — це геноцид проти україн-
ського народу чи?..” Відбувся він у лютому під
час науково-практичного семінару “Патріо-
тизм у контексті національного виховання”,
організованого управлінням освіти Печер-
ського району м. Києва на базі Українського
гуманітарного ліцею Київського Національно-
го університету імені Тараса Шевченка.

Відомо, що уряд нашої країни намагається
підняти завісу, якою дотепер була вкрита ця
трагедія. Підготовлено проект постанови Вер-
ховної Ради, який дасть характеристику понят-
тю “голодомор”, назве його причини та органі-

заторів. Верховна Рада також прийняла рі-
шення вважати те, що сталося в 1932—1933
роках геноцидом, і щороку 22 листопада вша-
новувати пам’ять жертв голодомору. Тому цьо-
го разу на круглий стіл учні ліцею запросили ві-
домого політичного діяча, голову Народного
Руху України, народного депутата Верховної
Ради України Геннадія Йосиповича Удовенка:

— Тяжким злочином проти власного наро-
ду став штучний голодомор 1932—1933 років.
Мільйони людей умирали з голоду в нашій
хліборобській Україні, яка ще донедавна була
житницею Європи. За механізмом творення і
страхітливими наслідками ця подія заслуго-

вує занесення до книги трагічних дат в історії
людства.

Думку Геннадія Удовенка підтримали й лі-
цеїсти. Протягом кількох місяців учні ліцею
проводили соціологічне опитування “Що Ви
знаєте про голодомор 1932—1933 року?” і
прийшли до висновків: 74 % населення зна-
ють про голодомор та його наслідки;

16 % — щось таке чули;
10 % — не чули, і їх мало цікавить, що бу-

ло в минулому, головне, які події відбувають-
ся сьогодні і що буде в майбутньому.

Прикро, що серед цих 10 % — переважно
молодь. Так, справді, це проблема. Нехай їх
лише 10 %, але ж це молодь, наше майбутнє,
і як же вона вчитиметься на помилках минуло-
го, якщо буде цілковито його ігнорувати? 

Учнів Українського гуманітарного ліцею

переймало, чим же все-таки вважає молодь
це лихо: геноцидом проти українського наро-
ду чи вимушеною політикою в роки індустріа-
лізації?

За круглим столом зав’язалася дискусія,
ставили запитання Геннадію Йосиповичу, вис-
ловлювали власні думки, аналізували, робили
висновки. Цікавими були виступи учнів, які
висвітлювали позицію діаспори щодо голодо-
мору, адже відомо, що саме українські діячі в
Канаді (О. Субтельний, Б. Кравченко, І. Лисяк-
Рудницький та ін.) перші почали досліджувати
цю трагедію. Найповнішу картину цієї трагедії
розкрив один із найвідоміших американських
дослідників радянської історії Роберт Кон-
квест.

Аргументуючи свої висновки, підтверджені
документами та розповідями свідків, ліцеїсти
відстоювали думку про те, що голодомор був
спланованою політикою радянського уряду,
який передусім боровся з українським селянс-
твом як із класом “куркулів”, а потім і з україн-
ською нацією. Думки ліцеїстів збігалися в одно-
му: голодомор 1932—1933 років справді був ве-
ликою трагедією.

Підсумком засідання круглого столу стало
рішення ліцеїстів підтримати пропозицію Ген-
надія Йосиповича Удовенка звернутися до
Організації Об’єднаних Націй та урядів дер-
жав світу з закликом офіційно визнати голодо-
мор в Україні 1932—1933 років актом геноци-
ду проти українського народу; активніше вис-
вітлювати в пресі, на телебаченні, радіо сто-
рінки історії; допомагати молодому поколінню
усвідомлювати своє місце в суспільстві, свою
громадянську позицію, відповідальність за
все, що відбувається в нашому суспільстві. 

Оксана Олексіївна САЛАТА, 
заступник директора 

з науково-методичної роботи
Українського

гуманітарного ліцею Київського
університету

імені Тараса Шевченка

За своє життя ніколи не писала таких
листів, бо не маю хисту до такого писання.
Якщо можна надрукувати у вашій газеті цей
лист, то будь ласка. Написала соту долю
того, що бачила на власні очі, ті жахи, що
відбувалися в 1928—33 роках на Полтавщи-
ні в селі Солошино, де я проживала. Зараз я
мешкаю у дітей в Севастополі. Мені 85 ро-
ків, то пробачте за грамотність мого лис-
та. Як могла, так редагувала, наскільки доз-
воляє моя грамотність.

Вашу газету читаю від початку до кінця.
Хочу побажати Вам творчих успіхів і гос-
трого пера. Правдиве слово як чисте повіт-
ря потрібне нашим українцям у цей склад-
ний час.

З повагою до Вас
Анна Сергіївна Загребельна

Читаю газету “Севастопольська правда”,
і в моїй пам’яті випливають ті страшні роки:
1928—33. У газеті пишуть: “Мы не имеем
права забыть о впечатляющих итогах индус-
триализации страны, воплощенных в пяти-
летках”. Але ж не пишете, якою ціною все це
було досягнуто! Буквально все будувалося
на кістках людей-трудівників, українців. Мені
85 років, я чітко пам’ятаю всі ті жахи: колек-
тивізація, розкуркулювання, голодомор. Се-
лянин, який своїм тяжким трудом придбав
тяглову силу, с/г інвентар, землю, все це му-
сив здати-усуспільнити в колгосп, без копій-
ки відплати. В своєму господарстві залиша-
лись вила і граблі. Це страшно. Хто хоч сло-
вом обмовився проти колгоспу, то наступної
ночі його вже не стане — без суду і слідства
опиниться на Колимі, у ГУЛАзі. Більш замож-
них селян виділили в списки куркулів, в них
забирали все до ряднини з полу, а самих ви-
ганяли з хат, — іди куди хоч, — голий, голод-
ний, хоч і в річку; а це ж були трудівники —
від зорі до зорі, на спинах сорочки гнили від
поту, своїм трудом обробляли землю, і дітей
будили до схід сонця — привчали до праці. В
колгоспі оплата праці була трудоднями, про-

робив день — поставить обліковець паличку.
В кінці року на ці трудодні дадуть 200 грам
зерна і 10 або 5 копійок грошима, порахуйте,
скільки вам припаде на ваші 360 трудоднів,
та ще якщо виробите стільки трудоднів. А
треба ж із цих заробітків заплатити с/г пода-
ток, облігації, лотереї, страховку за будівлі, а
крім цього — натурою треба здати молока
200 літрів, яєць 100 шт., шкуру свинячу; сма-
лити свиней заборонено — штраф. Приплід
від корови здати треба в колгосп. Мій дядько
Микола Куций зарізав теля з-під своєї коро-
ви і продав м’ясо, щоб розрахуватись із бор-
гами, то йому дали 5 років Колими за це.

Люди стали виїжджати зі своїх обжитих
осель, шукати кращої долі. Пишуть, голодо-
мору не було, це був сильний неврожай на
Україні, що і спричинило вимирання людей.
Це вимисли ворогів народу! Та не так же бу-
ло насправді! Урожай був непоганий, та на
трудодні не дали ні грама, вивезли все. Під
червоними прапорами їхали валки кінних
підвод на станцію Галещина, під мороз і сту-
жу. Як не стало чого везти, то організували
бригади по викачці хліба в дядьків, і хто за-
копав у землю який мішок зерна, то залізни-
ми щупами находили і забирали. До кожного
двору доводили плани здачі зерна. Нас, уч-
нів старших класів, посилали в цю бригаду,
щоб ми писали на стінах хат дьогтем “неп-
латник злісний” — тому, хто не виконав сво-
го плану. Пам’ятаю, писали на хаті Корнія
Задорожного цей “лозунг”, а він — Корній,
уже був пухлий із бабою. Бабуся Мотря змі-
шала відро зерна з половою, щоб не поміти-
ли, то знайшли і провіяли серед двору на
ковдрину і забрали, а бабуся померла через
тиждень. Моя тітка Настя померла під хатою
на призьбі, лежала, а її донечка, їй, може,
було півтора рочки, рученятами шукає пазу-
ху мами. Люди стали мерти родинами, хоро-
нили як худобу — в одну яму декілька… За
колосок чи качан кукурудзи без суду і слідс-
тва відправляли на будови. Дітей — сиріт по-
мерлих батьків, зібрали в патронат — 37 душ
різного віку і статі, помістили в одній хаті
хлопчиків і дівчаток. Їх напали воші, короста.

Це — сота доля того, що я бачила, мертві по-
під тинами по три дні не хоронені лежали,
люди, як в страшнім мороці ходили, не віта-
лися і забули як то усміхнутись. А в цей час
“успішно розвивалась індустріалізація стра-
ни совєтов”! 

Це я коротенько написала про своє село
на Полтавщині. Можна писати ще багато, вий-
шла б ціла книга. Треба зробити пам’ятник,
щоб знали наші внуки, які страждання винес-
ли їхні предки. Щоб пам’ять була у віках.

Анна ЗАГРЕБЕЛЬНА,
м. Севастополь

ХІБА МОЖНА ЦЕ ЗАБУТИ?

ВИЖИЛИ ЧУДОМ…
Доброго дня, шановний Павле Михайлови-

чу!
Шлю Вам доземний уклін і висловлюю щи-

ру вдячність за Ваші передачі, які звучать по
українському радіо, турботу про побудову ме-
моріалу мучеництва Великого Голодомору
1932–1933 років. Ваші передачі і виступи да-
ють простим людям змогу краще розібратися в
цьому складному житті і вселяють надію на
кращу долю нашого народу.

До тих мільйонів простих людей належу і я.
Мене спонукало звернутися до Вас, у зв’язку з
відзначенням у 2002–2003 роках сумної дати в
історії нашого народу, 70-річчя Великого Голо-
домору 1932–1933 років. Цей терористичний
червоний геноцид у трьох Голодоморах призвів
до мільйонів насильницьких смертей, підірвав
фізичне і духовне здоров’я українського народу
на багато поколінь.

У ті часи ці геноциди проти України з фізич-
ного виморювання за українською ознакою ніх-
то не зупинив — ні Європа, ні Америка. Вони
свідомо замовчували ці голодомори, лояльно
чекаючи фіналу московського єврейського екс-
перименту над Україною в центрі Європи. На
країнах Заходу в тому минулому лежить вели-
ка моральна провина, що своєчасно не зупини-
ли геноциду проти нашого народу з боку Мос-
кви. Ще донині цього  злочину-геноциду не виз-
нано в ООН. Росія повинна вибачитись на
увесь світ за свої злочини проти України, зо-
бов’язатися виплатити багатомільярдні ком-
пенсації за винищення української нації у XX
столітті.

Ми ще до сьогоднішнього дня цілком не ус-
відомили, що ми лише чудом вижили, не зник-
ли з лиця землі як етнос. Тільки брати-галича-
ни на увесь світ у 1932–1933 роках забили три-
вогу, щоб рятувати українців Сходу від голод-
ної смерті.

У моєму рідному селі Ярославка Ружин-
ського району Житомирської області загинуло
страшною смертю в 1932–1933 роках понад 700
мешканців. Вимерла з голоду половина села. А
в 1946–1947 роках мої односельці також рятува-
лися в Галичині від голоду в пошуках харчів для
своїх сімей. І щоб збереглася пам’ять у майбут-
ніх поколіннях про голодомори, які пережив наш
багатостраждальний народ, потрібно побудува-
ти, як заплановано, у столиці меморіал муче-
ництва Великого Голодомору 1932–1933 років.
Але до цього меморіалу потрібно включити
ще два голодомори. Щоб це був Національ-
ний меморіал жертвам трьох Голодоморів.

Це наша трагічна історія, XX століття —
вічний біль.

Я думаю, що буде проведений прискіпли-
вий великий конкурс на виготовлення цього ме-
моріалу. Варто відкрити в Україні благодійний
рахунок у банку для переказу коштів від грома-
дян України для побудови цього величного на-
родного меморіалу. Опублікувати в пресі і ого-
лосити по радіо і телебаченню. Звернутися до
керівників підприємств, організацій, установ,
релігійних закладів, до всіх українців. Наш ук-
раїнський народ щирий і добрий. Хай  благо-
дійні грошові надходження в банк від гро-
мадян для побудови меморіалу переказу-
ють безкоштовно, не вираховуючи за пос-
луги.

Наші зачаровані вірнопіддані козачки в
обіймах московського спрута до 70-річчя Вели-
кого Голодомору нарешті насмілились сказати,
що це був геноцид, але не сказали від кого. Чи
то від незнання історії, чи від лукавства, чи від
страху проводять рік Росії в Україні? Звичайно,
цей геноцид до нас із космосу не прийшов. Піс-
ля повалення Української Народної Республіки
у 20-і роки червоною більшовицькою Росією,
буквально через рік розпочався геноцид, фі-
зичне й духовне виморювання нашого наро-
ду… 

Павле Михайловичу!
Сподіваюсь, що Ви, як поет, письменник,

громадський і політичний діяч, депутат, шано-
вана людина, все зробите, щоб достойно була
вшанована пам’ять великомучеників XX століт-
тя. Якщо колись буде відкриття цього пам’ятни-
ка, добре було б, аби по грудочці землі з кож-
ної області України покласти до підніжжя цього
вимученого народного меморіалу. Це символі-
зувало б єдність і соборність українських зе-
мель.

Павле Михайловичу, це мої міркування що-
до побудови меморіалу жертвам трьох Голодо-
морів у одному пам’ятнику. Можливо, я щось
не так написав. Не так розумію наболіле сього-
дення — то пробачайте.

З пошаною і справжньою вдячністю до
Вас

Дмитро КОВАЛЬЧУК,
м. Львів

ЛИСТ ЧИТАЧА — ДО ДРУКУ!

МОЛОДІ НЕБАЙДУЖЕ

ЛИСТ ЧИТАЧА — ДО ДРУКУ!СТОРІНКАМИ ІСТОРІЇ

Людмила Задорожна.
“Реквієм”, полотно, олія, 1988 р.

Художник Юрій Логвин
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П
ро культуру доводилося
часто розмовляти з Олесем
Терентійовичем. Він завжди
наголошував, що нашу мо�

ву, духовність береже село. Тоді са�
ме видано було книжку В. Яворів�
ського про Катерину Білокур. Гон�
чар її позитивно коментував, і ка�
зав, що це він порадив Володі на�
писати про видатну художницю се�
ред народних майстрів.

Я навів тоді кілька фактів із жит�
тя про те, що зараз на селах всі
обставини — проти розвитку на�
родного мистецтва. Особливо в
школах народне декоративно�
прикладне мистецтво не в пошані,
бо воно не соцреалістичне, “примі�
тивне” тощо.

Олесь Терентійович відповів: “Я
бачу, що ця тема вам болить, то да�
вайте складемо листа до Уряду,
щоб була у нас для самодіяльних

художників окрема премія ім. Кате�
рини Білокур”. Аргументуючи цю
думку, він послався на грузинського
самодіяльного художника Піросма�
ні, який казав: “Якщо ми не будемо
турбуватися про маленькі річечки,
то звідкіля ж візьмуться великі?”
Отож, у листі ми запропонували
встановити для народних художни�
ків три премії: районну, обласну та
державну ім. Катерини Білокур.

З таким листом я пішов до то�
дішнього міністра культури УРСР.
Пан Безклубенко прочитав і каже:
“Вам не треба писати до уряду, ад�
ресуйте його нам, бо у нас є мож�
ливості це реалізувати.” Наступний
варіант на ім’я міністра культури
підписали О. Гончар, Ю. Мушкетик,
П. Майборода, В. Касіян, М. Дере�
гус і О. Скобліков. Постанова про
премію ім. К. Білокур вийшла уже
за підписом нового міністра культу�
ри Олененка, але тема “маленьких
річечок” чомусь випала.

Зараз проректор КНУКіМ
С. Д. Безклубенко вважає, що
проблема народної культури ще
більше вимагає уваги і захисту
держави. Отож, не чекаючи з моря
погоди, ми розробили на основі
спецкурсу міжвузівської програми
“Художній дизайн”, для шкіл Украї�
ни, окрему програму і методику
“Бліцдизайн”. Адже, як любив пов�
торювати Олесь Терентійович Гон�
чар, проблема розвитку національ�
ного народного мистецтва і тепер, і
завжди — “на часі!”

Василь ВЕЧЕРСЬКИЙ, 
керівник курсу 

“Художній дизайн” КНУКіМ

У
Олеся Гончара закохався
ще 1950 року, тобто в 10
років — у його “Прапоро�
носці”…

Мій батько, мабуть, проходив
поруч із полком підполковника Са�
мієва, Хоми Хаєцького, майора
Воронцова, Юрія Брянського, Шу�
ри Ясногорської, Євгена Черни�
ша… А можливо, саме з нього
письменник писав кухара Гришу?..
Коли батько пив із друзями чарку,
то в його розповідях фігурували й
Голубий Дунай, і Альпи, й Злата
Прага, й ненаситне на кров озеро
Балатон. Він, сирота з 5 років, мав
невеличку освіту й читати не лю�
бив од невміння... Скільки пам’�
ятаю себе у ті роки: чи за чаркою,
чи в розмовах фронтовиків між со�
бою весь час згадувався роман
Олеся Гончара “Прапороносці” як
юридичний доказ фронтової прав�
ди. До грудня 1948 року ми жили
на Дніпропетровщині, де роман
був ледь не культовим, а потім
батька перевели директором
м’ясокомбінату в Запорізьку об�
ласть. А там знову ті ж розмови
про популярний роман між бойо�
вими побратимами…

У ті часи моє покоління й стар�
ше пам’ятають, що дефіцитним, а
тому й дорогим був гас… І батьки
часто�густо гримали на мене, ко�
ли заставали о 2�й чи 3�й годині
ночі за читанням художньої літе�
ратури… під столом. Та одного
разу батько приніс книжку Олеся
Гончара “Прапороносці” і я вже
легалізовано читав до 2�ї години,
забувши про час… Слухали заво�
рожено і батько, й мати, й тітка,
котра в нас жила, учасниця трудо�
вого фронту на Криворізькій ура�
новій шахті ім. Леніна. Іноді бать�
ко, скупий на слово, змахував
сльозу.

Поки ріс, багато перечитав
батькам художньої літератури про
Велику Вітчизняну війну, кохання
та відбудову… Саме з того часу в
нашій сім’ї почали дарувати на

свята й на день народження книж�
ки. Як я потім жартував: з легкої
руки Олеся Гончара…

Згодом мати сама щовечора
читала батькові якусь книжку з мо�
єї бібліотеки — у 44 роки до неї
прийшла любов до читання худож�
ньої літератури. Дарували мені
книжки переважно українських
письменників, та й самі читали їх.
Особливо любили “Наймичку” та
“Гайдамаки” Шевченка й просили,
щоб читав я, бо читав майстерно…
“Кобзаря” подарував мамин дядь�
ко Максим Возняк — іще перше
видання…

Закінчивши Одеський держав�
ний університет ім. І. І. Мечникова,
я працював у школі, трьох район�
них редакціях, а потім остаточно
перейшов до ПТУ викладати укра�
їнську літературу та мову.

Завуч Ананьївського ПТУ № 4 (а
потім чомусь 44) Клавдія Дмитрів�
на Попадик завжди питала мене:

— Коли у вас за планом Олесь
Гончар?

— А що таке? — ніби нічого не
розуміючи, перепитував началь�
ника�математика, яка понад усе
була закохана у творчість велико�
го Гончара…

— Борисе Борисовичу! Не
прикидайтеся, що не знаєте, чому
вас про це питаю… Ви ж добре
знаєте, що люблю творчість
О. Гончара й дуже поважаю вашу
любов до його творчості, люблю
слухати, як ви цитуєте його на�
пам’ять, особливо героїв роману
“Прапороносці”…

— Клавдіє Дмитрівно! Заплану�
вав новацію — диспут на тему: “Чи
мала право Шура Ясногорська на
друге кохання?” — у 67�ій дівочо�
хлопчачій групі електромонтерів.
Ох, і змушу їх почубитися…

— На коли? Господи! Хоча б не
захворіти або не послали у відря�
дження…

Вона обожнювала майже всю
українську літературу, наш най�
кращий у районі математик…

Тож коли “Прапороносці” зня�
ли з вивчення, я, як голова мето�
дичної комісії мовників та літера�
торів, запропонував колегам збе�
регти три години на “Прапоронос�
ців”… Ніколи не був комуністом,
уже на той час був активним “ру�
хівцем”, членом райоб’єднання
ВУТ “Просвіта” (навіть секрета�
рем) і т. ін. і жодної комуністичної
агітації в романі не вбачав. То був
найкращий роман про Велику Віт�
чизняну війну. Я лише віддавав да�
нину захисникам Батьківщини від
фашизму. Тим паче, що майже по�
руч із автором “Прапороносців”
важкими солдатськими стежками
пройшов мій батько… напівні�
мець�напівукраїнець…

1990 року, придбавши в Одесі
роман Олеся Гончара “Собор”
(перше видання в мене хтось “за�
читав” і пустив по руках) написав
вірша “Собори”, якого присвятив
великому майстрові рідного слова
та все соромився надіслати своє�
му кумиру. Віддав його до район�
ки, яка й надрукувала з присвя�
тою… А потім не стало кому й по�
силати… Всі ми не вічні, але не та�
кі люди як Олесь Гончар… Лише у
ПТУ за 19 років роботи я прийняв
іспит з української літератури  в
4200 випускників й поселив у їхні
серденька українця, якого діти по�
любили через учителя…

Припис, щодо “зачитаності”. У
1986 році мій (згодом загиблий)
син Борис Борисович�молодший
вступив до Новосибірського ви�
щого військового політичного де�
сантного училища. Випроваджую�
чи його вперше на навчання, по�
клав до його валізи невеличкого
ілюстрованого “Кобзаря” 1983 ро�
ку випуску. На перших же каніку�
лах син поскаржився, що вкрали
“Кобзаря”…

— Так це ж добре, сину! — зра�
дів такій пропажі.

— Не розумію тебе, татунько…
— Він ще повернеться до тебе,

сину, але вже зачитаний і перечи�
таний…

Син засміявся й сказав:
— Так, татуню, ти правий. Адже

це Новосибірськ, а не Україна…
За півроку до закінчення учи�

лища та його смерті, син привіз
додому “Кобзар” читаний�перечи�
таний, з розпанаханими палітур�
ками…

— Тату, ти був провидцем…
“Кобзар” підклеїли, дещо від�

реставрували й зараз він на по�
чесному місці як пам’ять про сина,
і почесний представник “Просві�
ти” в іншій державі…

Борис ДРАЇМ,
м. Ананьїв, член президії

районної “Просвіти”

І
м’я Олеся Гончара дороге нам
ще з далеких повоєнних років,
бо кожен бачив у Олесеві Те�
рентійовичі людину великого

таланту, а хто зміг глянути глибше
в його твори — бачив за ними пат�
ріота України.

Тільки відповідальна і благо�
родна людина могла писати такі
щирі статті про інших, викладати
свої міркування перед читачами,
даючи нам матеріал для роздумів.
“Мчать екранами в майбутнє дов�
женківські коні, і немає їм впину,
копитять простори, шалено зрива�
ючи сніг, несуть творця свого в
розкриті обійми вічності, в життя,
якому не буде кінця” (Олесь Гон�
чар. Письменницькі роздуми К.,
1980).

Зі щирістю відгукнувся Олесь
Терентійович на прохання колекти�
ву професійного училища, прис�
лавши на день відкриття на тери�
торії училища пам’ятника Велико�
му Кобзареві України, листа, який
був великою радістю для учнів і
працівників. 

Коли ми звертаємося до історії
нашого народу, то бачимо, що всі
століття він у вічній борні, у вічній
тривозі.

Та, разом із тим, наш народ
завжди був і є носієм добра, носі�
єм безмежної любові до свого
краю, глибокої пошани до всіх на�
родів світу.

Взірцем у цьому для кожного з
нас були і є постаті і дух визначних
українських письменників. У цьому
ряду стоїть Олесь Терентійович
Гончар.

Богдан СУШЕВСЬКИЙ,
ветеран педагогічної праці,

просвітянин,
м. Івано�Франківськ

Â²×ÍÀ ËÞÁÎÂ
ÄÎ ËÞÄÈÍÈ...

В ОБІЙМАХ ВІЧНОСТІ

Олесь Гончар (у центрі) з прототипами своїх “Прапороносців”

ÇÀÂÆÄÈ
ÍÀ ×ÀÑ²
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Ж
урналіст Микола Нечипоренко в
публікації “Гончарі” в газеті “Голос
України” від 13 грудня 2002 року са�
мовпевнено вигукує: “Тут постає

запитання, чому Олесь Гончар ніде жодного
разу не зізнався, що він насправді родом з
Дніпропетровська? Чому, зрештою, не вніс
поправки до своєї біографії? Це ж бо навіть
принципово для таких великих, яким він був”.

У цілому статтю “Гончарі” присвячено ще
одній констатації психологічного тиску на
Письменника та гоніння за його бунтівливий
“Собор”, котрі розпочав в Україні партвождь
Дніпропетровської області О. Ф. Ватченко.
Але при цьому точка зору М. Нечипоренка:
“Письменник елементарно образився на дні�
попетровців�земляків” (а через те, мовляв, і
“не породичався” офіційно із Дніпропетров�
ською областю) — викликає заперечення.
Вона неправомірна, через неї дещо прямолі�
нійно, спрощено, якось приземлено вигля�
дають душевний стан класика і його біогра�
фічна “новела”, філософські погляди на тра�
гедійні життєві ситуації.

Почнемо з такого документа — “До авто�
біографії. Червень 1958”.

Олесь Гончар тут прямо пише: “Народив�
ся я в Дніпропетровську (а не в Сухій) на те�
перішній вулиці Куйбишева, тоді це ще було
майже село. І народився, певно, не 3 квітня,
а десь біля Тройці, бо Шура�сестра каже, що
бігала мене шукати в картоплі (де мене знай�
шли) і картопля була вже велика. Отже, мет�
рики, видно, пізніше вже тато зробили за мо�
горич по Шуриних (бо вона народилася 4
квітня). І прізвище моє було Біліченко…”

Так, волею долі першим біографом Пись�
менника стала його старша сестричка Шура,
котрій було всього шість років, як померла їх�
ня з Олесем мама Тетяна, і дворічного брати�
ка забрала в Суху на Полтавщині бабуся Прі�
ся… Зі слів Шури Олесь Терентійович і запи�
сав у 1958 р. кілька пронизливих абзаців�
начерків про своє походження, про своїх
батьків.

Там же зафіксовано такий задум:
“Написати автобіографію (у формі стис�

лої повісті).
Як мати пішла дівчиною служити в Кате�

ринослав.
Дід Сидір, що вів родовід свій від запо�

різьких козаків.
Наділ землі і нова хата. Горе. Бабуся. Ма�

чуха”.
Зокрема, про горе: “…Маму обмивають, і

коса чорна по тілу і голова зів’яло набік.
А тато підійшли, обняли нас обох, запла�

кали і впали.
Це сестра Шура все пам’ятає, а в мене як

спомин про спомин чи, може, вже — по її
словах все це бачу…

Як тяжко було. Жінка, не проживши трид�
цяти, пиляє дерево, вмирає, і місто під бо�
ком, і нема лікаря, щоб врятувати.

Вона ж могла б жити — жити досі!”
Ці щоденникові записи опубліковані в

“Літературній Україні” 1 липня 1999 року. По�
дала Валентина Данилівна Гончар, дружина
письменника.

Роком раніше (і таки в “Голосі України” за
14 липня 1998 р.) В. Абліцов у своєму лірич�
ному репортажі з робочого кабінету О. Т. Гон�
чара наводить ось цей текст, записаний ру�
кою письменника на окремому аркуші:

“Автобіографія.
Доскіпливо питають — звідки ж таки: з

Полтави чи з Дніпропетровська? І звідтам, і
звідтам. Тато й мама помирили. З козаків,
звичайно. Так думаю, принаймні. І ще зга�
дую: дід Білий (з дитинства) козацького роду,
козакували його предки: козаки Білі…

А батько вже був Біліченко. А я опинився
на материнім дереві родовіднім Гончарів�
ського роду. Які загадки? Ніяких. Просто ро�
билося. Материн брат дядько Яків (Гончар)
повів у школу, як настав час, і записав: Гон�
чар. Оце й усе. По�маминому, бабусиному,
дідусевому… Так і прижилось”.

І ось після таких серйозних друків (а їх на
Україні було чимало) М. Нечипоренко ви�
ставляє себе першовідкривачем дніпропет�
ровського періоду життя Олеся Гончара, а

самому письменнику (по�
кійному) кидає докір: чому
“ніде жодного разу не зі�
знався?”

У перші роки незалеж�
ності був у дніпропетров�
ських письменників і жур�
налістів особливий спалах
цікавості до Гончарової бі�
ографії. Тоді всі згуртува�
лися для врятування Ло�
мівки — адже місцеві бю�
рократи збиралися змес�
ти її з лиця земля своїми
“бульдозерами тупості”
для розбудови на цьому
місці нового безликого
мікрорайону. Гострі реплі�
ки і щирі листи тих, хто
став на захист святині, бу�
ли надруковані в “Зорі”,
“Січеславському краї”,
“Джерелі”, “Борисфені” та
інших виданнях. І основна
думка в них — Олесь Гон�
чар наш земляк, дніп�
ропетровець, а садиба�
музей має бути збереже�
на та набути згодом ста�
тусу історико�літератур�
ного заповідника!..

Уже на початку XXI
століття народна газета
Дніпропетровщини “Зо�
ря” опублікувала в трьох
номерах мій розлогий ху�
дожньо�біографічний на�
рис “Провидіння”, де в розділі “Батьки” зі�
брані воєдино та новелістично осмислені
численні документальні свідчення про дні�
пропетровське походження О. Т. Гончара.

Зрештою цей нарис надрукований у
2�томнику “Людина світу, син Дніпра”, де
вміщені романи “Прапороносці”, “Тронка”,
“Собор”, повість “Далекі вогнища”, фронто�
вий щоденник 1943–1945 рр., остання “Не�
вигадана новела життя”, а також блок моїх лі�
тературознавчих праць.

Ошатне видання 2�томника Олеся Гонча�
ра (а воно і нині є в продажу в крамницях
“Дніпрокниги” і безкоштовно надійшло до
бібліотек області) — промовистий акт вшану�
вання пам’яті видатного письменника епохи
та покаяння придніпровців за провини перед
Великим Земляком, вчинені не з власної во�
лі, а під знаком жорстоких розправ обкому
партії “за ослушание”. До речі, Олесь Гончар
не визнав себе “винним” у написанні “ідей�
но�шкідливого” “Собору”, як сам пояснював,
також і з такого переконання�вболівання:
розправа над людьми, хто подав голос за
“Собор”, тоді була б ще жахливішою…

…Але, здається, вищезгаданих публіка�
цій, як і двотомника про “сина Дніпра”, не ба�
чив власний кореспондент “Голосу України”
Микола Нечипоренко, хоч і мешкає в Дніпро�
петровську постійно багато�багато літ. Йому
конче нині потрібно, аби Олесь Гончар сам
“зізнався” і “вніс поправки”, бо це “навіть
принципово для таких великих”. А інакше —
то уже й не великий, чи що?

Що ж, задумаємося принагідно, чому
найбільш ранній письменницький документ
“До автобіографії. Червень 1958” не розви�
нувся згодом, як те спершу уявлялося Оле�
севі Терентійовичу, в коротку повість? Мож�
ливо б, її публічна з’ява (за життя класика) і
розставила усі крапки над “і”: родом — із
Дніпропетровська!

Але, люди добрі, маємо не споглядати, а
співпереживати долю письменника. І тоді
відчуємо серцем, як тяжко, як боляче для та�
кої вразливої, діткливої, хоч і мужньої душі,
як у незабутнього Олеся Терентійовича, —
писати про ранню — у 27 літ! — смерть матін�
ки, і про власне сирітство теж… Адже до 17
років Олесь не бачився ні з рідною сестрою,
ні з батьком, по суті, той забув про сина. У
батька в Ломівці була нова сім’я, Шурочка
няньчила менших зведених братиків Колю і
Васю, а мачуха така зла і сварлива жінка, що
коли студент Олесь у 1935�му сам прибув у

Дніпропетровськ із Харкова, аби побачитися
з батьком, то вона юнака навіть до хати не
запросила. А тато — взагалі не впізнав… Ко�
ли Олександра Терентіївна розповідала мені
про цю найпершу зустріч із братом, то най�
більше мене вразила її згадка, що застала
Олеся (а одружена Шура жила вже на іншій
садибі) в… клубі, обкладеного компресами,
бо голова у хлопця чомусь раптово розболі�
лася, а усміхнувся незвичний гість лише як
побачив обличчя сестри — схвильоване,
любляче… Ось і запитаймо себе — легко про
це писати�згадувати? Виставляти родинні
таємниці�негаразди на люди? Мабуть, по�
трібно було, аби настав відповідний момент,
фаза життя…

По�друге, Олесь Терентійович був, як ні�
хто інший, противником офіційщини, у рома�
нах, новелах осуджував усе формальне в
стосунках між людьми. Він духовно любив
свою малу батьківщину — Дніпропетровщи�
ну, де народився як письменник, написавши
тут у 1946�му класичні твори “Альпи” та
“Модри Камень”. Без кінця свідчив: “Мені ні�
де так добре не працювалося, як у цьому за�
водському селищі…” Або до земляків: “Люб�
лю відкриті степові душі”. “Вітання Січесла�
ву…” — в листі до мене. І багато людей на
Дніпропетровщині пишаються його листами,
автографами на подарованих книжках…
Олесь Гончар щиро, від душі зміцнював зем�
ляцькі почуття!

І Олександру Терентіївну відвідав не один
Нечипоренко, в тій історичній “теплій хаті” за
півстоліття побували сотні, тисячі спраглих
рідного слова, вони вислухали емоційні, бар�
висті розповіді сестри класика про його на�
родження і понесли те в люди: друкували
статті, переповідали учням і студентам, чита�
чам у бібліотеках… Вся Україна давно знає,
що Олесь Гончар — із Дніпропетровська!

Але… чи можемо уявити ситуацію, аби
письменник звернувся до райвідділу міліції
із заявою, аби йому переоформили пас�
портні дані про місце народження (“чому не
вніс відповідні поправки до біографії?” —
клопочеться журналіст М. Н.)? А відтак —
“каскад” змін у енциклопедіях, підручни�
ках… Хіба можливе, природне подібне для
людини з таким авторитетом і гідністю,
яким ми знаємо нашого улюбленого пись�
менника? Хіба Полтавщина, де зріс і пізнав
Світ, не є йому найдорожчою, аби нехтува�
ти біографією, що вже склалася? Ось і за�
писав на схилі літ: “Доскіпливо питають:

звідки ж таки? І звідтам, і звідтам… Тато й
мама помирили…”

А за 10 днів до смерті такий запис у що�
деннику:

“Не спиться вночі. Увімкнув лампу, став
розглядати фото батьків. Тато, видно, тільки
повернувся з фронту, в солдатській формі,
на грудях два георгіївські хрести. До коліна
притулилося серйозне дівчатко (сестра Шу�
ра). Мене ще на світі немає. Мама, як і тато,
задумлива, зосереджена. Про що вони ду�
мають обоє? Який був рівень їхнього розвит�
ку? Гарна людська пара, натруджені обоє.
Люди нелегкого життя… Вдивляюсь у фото
батьків, де увічнено образ рідних, незнаних,
задумливих, таких красивих людей, від цього
фото йде на мене позитивна енергетика”.

А на суперечливі дані про справжнє місце
свого народження Олесь Терентійович Гон�
чар відгукнувся так: “Та хіба це має значення
— де: в Ломівці чи за 120 верстов від неї, в
полтавськім материнім селі?”

Великий Українець належить усій Україні!
І син Дніпра — він став Людиною Світу! Але й
син Полтавщини, де зріс та дитиною висну�
вав свою душу наодинці з Богом і Приро�
дою!.. І син Харківщини, де вчився в техніку�
мі журналістики та в університеті, і звідки в
мужньому пориванні душі пішов студбатів�
цем�добровольцем на фронт… І син Дніпро�
петровщини, де народився двічі: від пре�
красних своїх батьків — матері Тетяни Гаври�
лівни і тата Терентія Сидоровича, а також у
післявоєнний час — у хатині сестри — як
Письменник! “Добра половина творів (вклю�
чаючи й “Тронку”) написана тут, у Ломівці, на
моїй незабутній Клубній”.

Звісно, несамовита ватченківська роз�
права за “Собор” і Володьку Лободу, в обра�
зі котрого цей комчинуша упізнав себе,
внесли свої сумні й трагедійні корективи в
стосунки Письменника з Придніпровським
краєм.

Та Олесь Терентійович ніколи не ототож�
нював владу і народ!

Після деякої перерви, коли повіяли свіжі
вітри перебудови, приїздив на зустріч із
дніпропетровським письменниками, і про це
нагадує фотознімок, зроблений на спомин
Валентиною Данилівною. 

Схвильовані дніпропетровці тоді навіть
запрагли влаштувати масштабнішу зустріч в
оперному театрі, та Олесь Терентійович роз�
думливо мовив: “Сергію Романовичу, а чи
треба на це тратити творчу енергію? З людь�
ми я не сварився, перед ними у мене совість
чиста. Отож і не варто виправдовуватись” (з
інтерв’ю колишнього керівника Дніпропет�
ровської письменницької організації С. Бур�
лакова, нещодавно надрукованого в облас�
ній газеті “Зоря”).

Наскільки ж така гідна позиція Письмен�
ника далека від приземлено�принизливого
означення — “елементарно образився на
дніпропетровців�земляків”, — що його нам
прагнуть нав’язати публікацією “Гончарі” в
“Голосі України”.

Органічність і честь — ними послугову�
вався Олесь Гончар у будь�якій ситуації і в
будь�якій частині земної кулі, де опинився, і
рідний край у цьому — не виняток для мисли�
теля і діалектика.

Надзвичайно прикро, що неукраїнська
влада й досі неспроможна позбутися мета�
стазів “антисоборної гарячки”, гальмує і
справу з присвоєнням імені Олеся Гончара
Дніпропетровському університетові, і ство�
рення класичного літературного музею в Ло�
мівці, і зведення тут пам’ятника молодому
воїну�письменнику, що зустрів мирну весну
середини XX століття в невтомній духовній
праці для народу.

Ось незабутня картинка із життя в Ломівці.
“Найщасливішими для мене, думаю, бу�

ли 50�ті, 60�ті роки. Щоліта живемо в Ломів�
ці. Поруч — кохана дружина. Ростуть діти. На
затишному споришевому подвір’ї все свої…
Увечері сходяться у нас всі добрі люди,
ближня і дальня рідня, тоді клацає завзято
доміно або просто гомонимо допізна, слуха�
ємо далекі співи по заводських наших сели�
щах.

О, які були розкішні українські вечори!
Навкруги все гарні незлобиві люди, рідня,
заводчани, рибалки, мисливці, жартуни… І
ми обоє ще молоді, праця дається, повно
творчих задумів. Я цілими тижнями в степах,
серед сонця, повертаюсь засмаглий, як скіф,
тоді Валя сідає за машинку — праця йде як
пісня”. (Олесь Гончар. Щоденник. 8 липня
1994 року).

Освідчення рідному краю в любові — на
віки!

Марія ЗОБЕНКО,
письменниця, журналістка, лауреат

премії імені Олеся Гончара,
м. Дніпропетровськ

Ескіз пам’ятника О. Гончару біля будиночка в с. Ломівка,
де написані “Прапороносці”
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