
Всечесні Отці! Дорогі Брати і Сестри!
Щороку в ці передвесняні дні хлібороб�

ська традиція нагадує нам про себе, змушу�
ючи турбуватися: чи стане талого снігу, щоб
зросити поля, чи не вимерзла озимина, чи
здоровими вийдуть з зими садки? Хай навіть
уже кілька поколінь наших предків жили в
місті й ніколи не кидали зернину в зорану ріл�
лю, — тисячоліття дбайливої рільничої праці
українців знов і знов оживають у нашій свідо�
мості, допомагають відчути тісний зв’язок із
землею, з плугом, із пшеничним зерном.

Та якими ж мали бути відчуття наших
пограбованих дідусів і бабусь у ту гірку вес�
ну 1933 року, коли довкола ніби ожили тра�
гічні постаті з видінь праведного Іова: “З�за
браку страви та страшного голоду вони
гризли у степу коріння; їхня мати – пустка та
пустиня. Вони мальвію й листя на кущах
збирали, коріння з дроку – це хліб їхній” (Іов
30:6). Чи зможемо ми осягнути відчуття за�
гальної катастрофи, коли майно, земля, не�
доторканне насіння для сівби — все оберта�
ється примарою? Коли сусіди, яким ще то�
рік допомагав впоратися в жнива, відбира�
ють у тебе останню жменю висівок, а ледарі
й гультяї прирікають на голодну смерть пра�
цьовиту сільську родину?

Голодомор 1932�1933 рр. став не лише
актом геноциду, спрямованого окупаційною
владою проти непокірного українського се�
лянства. Жахи, пережиті Україною сімдесят
років тому, стали завершенням смуги прини�
жень і поразок, що їх зазнав народ після роз�
грому національної революції 1917�1921 рр.
Помирали від голоду ті, хто тікав з україн�
ської армії, не бажаючи стати на збройну бо�
ротьбу з ворогом, хто байдуже спостерігав
за розстрілами священиків та інтелігенції,
хто мовчки приймав насадження більшо�

вицької ідеології, утворення колгоспів, руй�
нування церков. Пасивність не врятувала
мільйони звичайних людей від загибелі. Апа�
тична співучасть в утвердженні безбожниць�
кого режиму лише обумовила їхню самотню
беззахисність перед черговою хвилею чер�
воного терору.

У боротьбі з князем світу цього не може
бути нейтралітету. “Хто не зо Мною, той про�
ти Мене; і хто зо Мною не збирає, той розси�
пає” (Лк. 11:23), — навчає Христос. Право на
мирне християнське життя слід боронити
повсякчас, пильнуючись від підступів спо�
конвічного ворога, спокусливий голос якого і
зараз долинає до нас із кланових телекана�
лів, із лівих партійних газет, із виступів чужих
проповідників. Так, як колись долинав із гу�
щавини в раю солодкий голос змія до обду�
реної праматері всіх живих. І не випадково
вже в перші тижні “року Росії в Україні” відбу�
лися бандитські напади на українські церкви
в Харкові та Полтаві, а харківський комерцій�
ний телеканал “Симон” почав транслювати
антиукраїнський пропагандистський фільм,
виготовлений за гебельсівськими взірцями
на іноземні гроші. Нас прагнуть зневірити,
розсварити, виключити з активного суспіль�
ного життя, щоб зробити зручним знаряд�
дям обману й визиску. Нас знов хочуть упій�
мати в тенета, до яких потрапили наші пред�
ки вісімдесят п’ять років тому.

Березень – місяць, коли починається
Великий піст, час духовної віднови, час при�
мирення з Богом. Але це також місяць, який
після закінчення Другої світової війни при�
свячується Українською Автокефальною
Православною Церквою молитовному спо�
гадові про жертви голодомору, молитві за
спокій їхніх душ. На кожному з заупокійних
богослужінь протягом цього місяця ми бу�

демо поминати невинно постраждалі жер�
тви найстрашнішого геноциду минулого
сторіччя — наших отців, братів і сестер, по�
мерлих від голоду 1932�1933 рр. Водночас
же молитимемося за те, щоб Господь дару�
вав нашому народові мудрість і відпові�
дальність у засвоєнні суворих уроків траге�
дії, котра відбулася сімдесят років тому.
Просімо в Бога сили у протистоянні злу,
просімо чуйності в сприйнятті облудних під�
шептів ворога, просімо дару любові до
ближнього, до рідної держави, до свободи.

Наближаючись до очищувального часу
Великого посту, вслухаймося в слова про�
рока Ісаї: “Ось піст, який Я люблю: кайдани
несправедливости розірвати, пута кормиги
розв’язати, пригноблених на волю відпус�
тити, кожне ярмо зламати, з голодним сво�
їм хлібом поділитись, увести до хати бідних,
безпритульних, побачивши голого, вдягну�
ти його, від брата твого не ховатись. Тоді
світло твоє засяє, як зірниця, загоїться не�
гайно твоя рана, спасіння твоє буде йти по�
перед тебе, Господня слава – слідом за то�
бою” (Іс. 58:6�8).

Хай же майбутній піст стане для нас са�
ме таким світлим, звитяжним часом, періо�
дом перемоги над власною слабкістю, над
апатією, над національним безпам’ятством.
І нехай Милосердний Господь буде милос�
тивим до всіх жертв нелюдського соціаль�
ного експерименту, загиблих від голоду й
страждань, і прийме їхні душі в Своїх небес�
них оселях.

Вічная пам’ять спочилим!

† Ігор ІСІЧЕНКО,
архиєпископ Харківський і Полтавський
16 лютого (1 березня) р. Б. 2003 Все�
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ПРОГРАМА УРЯДУ: ВСІМ БУДЕ ДОБРЕ, 
ТІЛЬКИ НЕВІДОМО, КОЛИ

Проектові програми ді�
яльності уряду, який був оп�
рилюднений минулого тижня,
навряд чи судилося незаба�
ром стати прийнятим за ос�
нову документом. У парла�
менті до нього мають чимало
претензій і представники не
тільки опозиції, а й більшості.
Однак саме цей документ
визначатиме життя країни
принаймні цього року. Якщо,
звичайно, не відбудеться
чергова ротація уряду.

Традиційна риторика про не�
обхідність “в досить короткі тер�
міни змінити ситуацію в країні на
краще, активізувати процес ре�
форм, забезпечити більш високі
темпи економічного зростання
та підвищення рівня життя насе�
лення” загалом не справляє вра�
ження. Бо поки що важко зрозу�
міти, за рахунок чого економіка
зростатиме, а ситуація поліпшу�
ватиметься. Так само невідомо,
протягом якого часу настануть
позитивні зміни — ще в 2003 чи у
невизначеному майбутньому? У
проекті не бракує суперечнос�
тей, він аж надто об’ємний, і з
нього важко зрозуміти, що уряд
усе ж таки вважає першочерго�
вим, а що — другорядним. Інак�
ше кажучи: механізми реалізації
програми знову не продумано.

Тим не менш, навіть такий
документ спікер В. Литвин вва�
жає необхідним  прийняти – бо�
дай для того, щоб “забезпечити
стабільність і покінчити з тимча�
совістю”. З цією ж метою пер�
ший віце�прем’єр�міністр Мико�

ла Азаров пропонує прийняти
до кінця півріччя Податковий ко�
декс, у якому передбачається
зниження ставок оподаткуван�
ня. Далі колишній головний по�
датківець країни передбачає
райдужні перспективи — збіль�
шення об’єму ВВП майже на 8%
в 2004�му, а середньої зарплати
— на 12�15% протягом 2003�
2004. Майже “золоті гори” прог�
нозує інший віце�прем’єр Дмит�
ро Табачник — “поетапне збіль�
шення зарплатні на 25%”. Нара�
зі ж левова частка громадян жи�
ве на кошти, відчутно менші від
прожиткового мінімуму, а 13

мільйонів українців відносять
себе до категорії бідних.

КОМЕНТАР З ПРИВОДУ. 
Віктор Ющенко, лідер

блоку “Наша Україна”: — Коли
я спостерігаю, як на програму
діяльності уряду реагують різні
політичні сили, я розумію, хто і як
ставиться до цього документу.
Ще зовсім недавно соціал�
демократи говорили, що полі�
тично уряд не підтримують, те�
пер же співають оду цій програ�
мі. Безумовно, це політична гра. 

З точки зору концепції —
турбують декілька речей, які мо�

жуть детонувати економічну си�
туацію. Відверто скажу, що тре�
ба серйозно посилити позиції
по агропромисловому комплек�
су і селу, в тому числі і цінової
стабілізації. Якщо це питання не
буде вирішено урядом протягом
найближчих кількох місяців, ми
втратимо цей рік так само, як і
два попередніх. 

Небезпечним здається і та�
ке: висока стабільність цін, що
спостерігається протягом ос�
танніх півтора року не порушу�
ється внаслідок грамотної дер�
жавної цінової політики, але па�
ралельно з цим починає пом’як�
шуватися монетарна політика
Центрального банку. Протягом
останніх тижнів відбуваються
дивні речі — стосовно цінової лі�
бералізації не чуємо жодних по�
яснень. Залізниця проводить
своє підвищення цін, те саме
роблять і інші монополії. З іншо�
го боку, якщо Нацбанк проголо�
шує пом’якшення монетарної
політики, це цілком може обер�
нутися дестабілізацією — ціно�
вою, а потім грошовою. 

Нарешті, торгова політика —
в кожній країні б’ють на сполох,
коли на тому чи іншому напрям�
ку торговельних відносин країна
переходить в режим негативно�
го торговельного сальдо. Ми ж
протягом останніх двох років
входимо у небезпечний процес,
який у кінцевому підсумку добе�
реться до кишені кожного укра�
їнця — через дестабілізацію.

Людмила ПУСТЕЛЬНИК 
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Пам’ять

“Імена ти їх, Господи, знаєш...”
— завершував в українській цер�
кві Америки поминальний обряд
священик, не маючи змоги назва�
ти поіменно в молитві кожного,
замученого в Україні Голодомо�
ром. Жертви українського етно�
циду й геноциду, неоплакані й не�
полічені діти України, лежать в ти�
сячах братських могил, недогля�
нутих, а часом і варварськи
сплюндрованих, без огорожі й
хреста, і борги наші перед ними —
неоплатні. Десятки років влада
робила все, щоб стерти з люд�
ської пам’яті сліди своїх злочинів,
нерідко разом з їх очевидцями,
фальсифікувала документи й чис�
ла, паплюжила тих, хто мав сміли�
вість бодай вимовити слово “го�
лодомор”. Але не існує нічого та�
кого, що рано чи пізно не стає яв�
ним — існують сотні досліджень
цієї страхітної теми, десятки ху�
дожніх творів, починаючи від ро�
ману Василя Барки “Жовтий
князь” (до речі, торік одне з ви�
давництв у Москві видало його в
моєму перекладі російською, і для
російського загалу це був шок;
непогано було б перевидати цей
твір і для наших східних облас�
тей), фільмів, спогадів та інше.
“Меморіал” імені Василя Стуса,
крім проведення шести відповід�
них симпозіумів, взяв участь у ви�
данні кількох сотень книг, брошур і
збірок — починаючи з оцієї “На�
родної книги Меморіалу�33”, ви�
даної за справді народні гроші —
скидалися всім миром, держава
не дала не це тоді жодної копійки.
Цю книгу слід було б теж сьогодні
перевидати, за державний кошт,
збільшеним накладом, щоб її мог�
ли одержати всі бібліотеки Украї�
ни і всі школи; це було б ще й да�
ниною пам’яті її авторам�упоряд�
никам — покійним Лідії Коваленко
та Володимирові Маняку.

Я просив би міську адміністра�
цію Києва виконати й прохання гру�
пи письменників про встановлення
пам’ятної дошки на письменниць�
кому будинку, де жило подружжя —
Лідія Коваленко та Володимир Ма�
няк заслужили на нашу вдячність.

“Меморіал” імені Василя Стуса
взяв участь у впорядкуванні чис�
ленних могил, у встановленні 372
хрестів та інших знаків пошануван�
ня жертв голодомору; але будьмо
свідомі й процесу нищення цих
хрестів — не перевелися ще ванда�
ли, численних прикладів не нази�
ваю лише за браком часу.

Людській уяві важко охопити
картину голодомору в цілому, тому
люди звикли до порівнянь з уже
пізнаним, відомим. Вдумаймося:
“Упродовж одного року в Україні
загинуло стільки ж українців, скіль�

ки євреїв в усіх країнах , які потра�
пили під чобіт третього рейху, за
всі роки другої світової війни!” Це я
цитую фразу з жорстокого дослі�
дження Володимира Маленковича
1983�го року, надрукованого в
журналі “Сучасність” — і поділяю
його біль з того приводу — цитую
— “що про трагедію єврейства
знає і пам’ятає весь світ”, про не
менш страшну трагедію україн�
ського народу не знають навіть ба�
гато українців”. Ще приклад. У
1918�1919 роки весь західний світ
був просто шокований страхітним
процентом смертності у зв’язку зі
страшним голодом в Індії, — газе�
ти рясніли співчуттям, доброчинні
організації збирали кошти, добро�
вольці записувалися до рятівних
місій. Але український відсоток
смертності у 1933 році був уп’яте�
ро вищий за індійський. В окремих
районах він сягав 18�20 %. З 4�х
мільйонів українських дітей, які
вмерли з 1927 по 1938 роки, 2
мільйони вмерло в рік голодомору!
Максудов, який досліджував де�
мографічні втрати населення Укра�
їни в 1927�38 роки, подає цифру в

7 млн. 25 тисяч щодня! Додайте
сюди 1,4 млн. розкуркулених і ви�
везених з України до 1931 року,
близько 1 млн. з яких загинули (за�
гальна цифра розкуркулених по
Союзу — 12 млн.), близько 350 ти�
сяч зникнень і самострілів, а стрі�
лялися не лише Хвильові і Скрип�
ники, і арешти, коли люди безслід�
но зникали — і ми одержимо до 10
млн. жертв. Це при тому, що в цій
статистиці відсутні так звані села,
занесені Постановою Раднаркому
УРСР і ЦК КП(б)У (від 6 грудня 1932
року) “на чорну дошку”, а це 86 ра�

йонів України! Не сіл, а районів!
Чорна дошка означала повну бло�
каду села, облогу, напис “тиф”, се�
ло було роковано на вимирання. У
деяких районах Вінниччини дитяча
смертність, за документами, сяга�
ла 40 %! У 1993�95 роках у більш
ніж сімдесяти районах України не
виявилося осіб, які виходять на
пенсію, — не народилися, або по�
мерли в дитинстві... Отак “Меморі�
ал” виходить на 14 млн. жертв 3�х
голодоморів.

У Максудова хіба одна теза
потребує нині правки. “Часто за�
уважують, — пише він, — що в села
України після голоду було завезено
багато переселенців з російських
областей. З цим твердженням по�
годитись важко. Перепис 1959 ро�
ку показав, що частка російського
населення в селах змінилася ма�
ло”. Це не так. У розпорядженні
“Меморіалу” є документ, який за�
свідчує, що лише в грудні 1932 ро�
ку на Україну НКВС відправило 232
спецешелони з переселенцями з
Московської, Вологодської, Туль�
ської та інших областей. А процес
цей почався з літа — елементарний

підрахунок дає, як мінімум, до міль�
йона переселенців... Для них була
потрібна потім нова інфраструкту�
ра (а російські школи, російські ди�
тячі садки!), годі й казати про вплив
такого масованого переселення на
етнічний портрет нації.

Голодомор — не єдиний вияв
геноциду українського народу. Але
ми й досі в окремих випадках удає�
мо, що краще б нам не знати роз�
мірів наших втрат. До сьогодні офі�
ціоз визнає на Биківні 6 тисяч захо�
ронень, хоч там лежить 120�130
тисяч жертв сталінського режиму. І
не ті конкретні місця, які розкопа�
ли, є могилами — велетенською
могилою є весь квартал, весь ліс
на Биківні й прилегле до нього озе�
ро, повторюю, 120�130 тисяч за�
мордованих, порівняти це чисель�
но можна лише з Бабиним Яром.
Весь світ знає про вінницькі розко�
пи й про тисячі жертв енкаведистів
— а на їхніх рештках досі атракціо�
ни парку відпочинку імені Горького,
і всі намагання вінницької громад�
ськості доступитися до влади —
марні. Звертаюся з цієї трибуни
безпосередньо до тих у Вінниці,

від кого залежить, нарешті, вирі�
шення цієї моральної проблеми:

“Схаменіться! Будьте люди! Бо
лихо вам буде!” “Меморіал” імені
Василя Стуса, Товариство по�
літв’язнів та репресованих, Дер�
жавна міжвідомча комісія у справах
увічнення пам’яті жертв війни та
політичних репресій пропонують:

Внести до Проекту Постанови
ВР України “Про результати пар�
ламентських слухань щодо вша�
нування пам’яті жертв голодомо�
ру 1932�1933 років такі пункти:

І. Утворити в Києві Національ�
ний Меморіал пам’яті жертв голо�
домору і політичних репресій у
складі:

— Монументу жертвам кому�
ністичного режиму;

— Музею історії голодомору
та політичних репресій;

— Науково�дослідницького
центру;

— Державного історико�ме�
моріального заповідника “Биків�
нянські могили”, підпорядковано�
го центральному органові вико�
навчої влади.

II. Затвердити державний
план видання науково�дослід�
ницької та художньої літератури
за тематикою голодомору та полі�
тичних репресій.

III. Підготувати й провести в лис�
топаді 2003 року в Києві міжнародну
конференцію з метою визнання сві�
товою спільнотою голодомору
1932�1933 років актом геноциду ук�
раїнського народу й однією з най�
більших трагедій в історії людства, в
тому числі шляхом запровадження
процесу кодифікації законодавства
держав СНД стосовно реабілітації
жертв політичних репресій.

IV. Засудити людиноненавис�
ницький режим більшовицького
фашизму й скласти історичний
меморіаліум катів українського
народу з визначенням їхніх злочи�
нів перед людьми та людством.

V. Назвати поіменно в книгах
пам’яті кожну жертву тоталітарно�
го режиму й кожного, хто поклав
своє життя в боротьбі з ним.

Імена ти їх, Господи, знаєш…
Істинна Україна постане лише

тоді, коли ці імена стануть святи�
ми для всіх сущих в Україні.

Ëåñü ÒÀÍÞÊ:
«ІМЕНА ТИ ЇХ,
ГОСПОДИ, ЗНАЄШ…»

П ройшло всього 70 років з
часу страшного голодо�
мору 1932–1933 років,

коли мільйони українців від�
дали безвинно своє життя
найстрашнішою серед лю�
дей смертю. Хто не пережив
голод до запаморочення го�
лови і повного відчаю, коли
людину полишає розум і ви�
никає нестримне бажання
їсти будь�що, той навряд чи
зрозуміє, що таке голод. Той

голодомор 1933 року нага�
дує і зараз про себе страш�
ними слідами своїх жертв.

Страшні сліди цієї траге�
дії зустрів на своєму городі
у 1990 р. археолог Іван Чер�
няков, який купив собі хату в
с. Тялянки Тальнівського ра�
йону Черкаської області. Він
провадив розкопки найбіль�
шого поселення трипіль�
ської культури IV тис. до н. е.
в цьому селі, то куплена ха�

та і город були його базою
під час польових експеди�
цій. Його город містився на
території цього найбільшого
протоміста перших земле�
робів трипільської культури,
з яких і почалося вирощу�
вання хліба та рільництво в
Україні та Східній Європі. У
кущах широкої межі городу
його жінка Валентина Рябо�
ва виявила квіти півників, які
вона захотіла перенести на
подвір’я. Але тут�таки при�
бігли сусідні бабусі і сказа�
ли, що цього не можна ро�
бити, бо півники ростуть з
1934 р. над могилою чоти�
рьох дітей, що вмерли від
голоду навесні 1933 року.

Баба Ярина згадувала,
що тоді у селі був колгосп та
радгосп, а вона працювала
у їдальні, тому й вижила.
Кожного разу, коли вона
йшла з роботи, то бачила
біля подвір’я сім’ї Загре�
бельних четверо дітей, які
спочатку сиділи біля воріт, а
потім лежали. Найстаршій
Оксані було 14 років, най�
молодшій Палажці — 4 ро�
ки. Одного разу, у квітні, ко�
ли вже тепло гріло сонце і
почала проростати зелень
трави, вона побачила, що
троє дітей сиділи і плакали
біля вже неживої наймен�
шої Палажки. За тиждень
усі четверо один за одним
померли від голоду.

Людей у Талянках у ту
весну померло багато і по
селу їздили виділені кол�

госпом підводи та збирали
померлих. На підводи клали
тільки дорослих. А помер�
лих від голоду дітей Загре�
бельних віднесли на город,
викопали яму на межі і по�
хоронили без домовинок.
Крім батька і матері нікого
не було, бо у кожній сім’ї бу�
ли мертві. Над братською
могилкою дітей навесні
наступного року мати поса�
дила півники, кущі яких до�
жили до 1990 р., оберігаю�
чи вічний спокій безвинно
загиблих дітей.

Ця історія вразила і ви�
кликала нестерпний біль у
душі. У Чернякова Івана у
тому 1933 р. помер малень�
кий брат і двоє сестер�
близняток, були жертви го�
лодомору і у бабусі Рябової
Валентини, що носила діво�
че прізвище Шевченко. На
сімейній раді вирішили ма�
леньким дітям, похованим
на межі городу, спорудити
пам’ятник (на фото). Може
тому, що не було для цього
коштів, вирішено було зро�
бити його з дерева. Дубову
колоду для нього виділив
місцевий радгосп.

Таких страшних траге�
дій згадували багато селян.
По Уманьщині ще в 90�і ро�
ки всі ці трагедії зібрав і
опублікував у спогадах сво�
єї матері директор Тальнів�
ского музею хліборобства
В. Ф. Мицик.

Сама по собі трагедія
голодомору 1932–1933 рр.,

як події, що сталася в одно�
му з найбільш розвинених
хліборобських реґіонів Єв�
ропи, викликає подив у
всьому світі. Саме цей реґі�
он, як доведено археолога�
ми та істориками, вважа�
ється основою розвитку хлі�
боробства у Старому Світі.
Природно�географічні умо�
ви лісостепової зони Пра�
вобережної частини Украї�
ни надають просто унікальні
можливості для хлібороб�
ства. Недарма в цьому реґі�
оні ще у IV тис. до н .е., тоб�
то за 6.000 років до нас
склалися умови для розвит�
ку найбільш розвиненої хлі�
боробської енеолітичної
трипільської культури, пле�
мена якої створили задовго
до шумерів Дворіччя та фа�
раонів Єгипту велетенські
агроміста площею у 500 га,
що вдвічі перевищує площу
відомого за Біблією Вавіло�
ну в VI ст. до н. е.

Город з пам’ятником ді�
тям голодомору розташо�
ваний з волі історії на тери�
торії найбільшого трипіль�
ського поселення перших
хліборобів Східної Європи у
с. Талянки. Це не тільки
центр хліборобської най�
давнішої культури Східної
Європи, але й сучасне гео�
графічне серце України.

Минуло 10 років з часу
встановлення цього незви�
чайного дерев’яного пам’ят�
ника дітям — жертвам голо�
домору 1932–1933 рр. Він

стоїть на межі городу, зарос�
лий сливами, сюди прихо�
дять тільки бабусі — на Пасху
та восени у день Михаїла Ар�
хангела. Приносять вони
свічки і їжу. Здалеку від яру
над прірвою цей пам’ятник
споглядається як хрест, як
пам’ятка всім загиблим під час
голодомору 1932–1933 рр.
дітям, похованим по без�
межних межах городів чис�
ленних сіл України. 

Пам’ять заповідає, що
треба його зберегти, і як
мріяли автори цього пам’ят�
ника, необхідно над ним
поставити каплицю. Чи то
Бог, чи природа сама за 10
років його існування зберег�
ли в первісному вигляді. Ні
дощі, ні морози нічого не
змогли зробити з деревом,
скульптурне зображення
якого присвячене дітям го�
лодомору 1932–1933 р.
Можна бути впевненим, що
цій події поставлять багато
пам’ятників із бетону, грані�
ту і навіть мармуру, але де�
рев’яний, мабуть, ні. По�
ставлений конкретним ді�
тям, похованим на межі го�
роду в 1993 р., вірогідно, він
залишиться один. Тож треба
зберегти його і захистити в
цей сумний рік 70�річчя Ве�
ликого голодомору в Україні.

Оксана КОЖУМ’ЯКА, 
с. Талянки Черкаської

області

ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ

ГЕНОЦИД

ПАМ’ЯТНИК ІЗ ДЕРЕВА ДІТЯМ ГОЛОДОМОРУ
1933 РОКУ НА МЕЖІ ГОРОДУ
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12 Незабутні

Немає на світі двох однакових людей,
як немає двох однакових листочків.

У своїй суті кожна річ неповторна. Тому
будь-яке порівняння хибує на неточність.
Однак з порівняння хочеться почати свою
розповідь. 

У природі зустрічаються коштовні ка-
мені, що справжню цінність здобувають
лише після копіткого шліфування. Нові
форми і зміст вражають відтак своєю не-
підробністю, багатством кольорів і тонів, а
іноді, розгортаючи породу людських осо-
бистостей, осліплюєшся — перед тобою
безцінний скарб чаруючої людської обда-
рованості і таланту. Цей скарб, на відміну
від коштовних каменів, людина шліфує са-
ма, залишаючи лише успадковану від при-
роди основу, як і трапилося з людиною,
чиє життя було зіткане з чорних і червоних
ниток, назва яким музика, поезія, пісня,
любов до людей, до народу свого, до сво-
єї сім’ї. По небутті його сплив час. Зайвою
окалиною відпали невизнання, невіра в
його непересічний талант і зайві емоції.
Незалежно від наших побажань виблиску-
ють нині і виблискуватимуть у майбутті
грані його геніальної обдарованості, грані
творця, новатора і таланту потужної, як
сказав би Іван Франко, сили. 

Спадає на пам’ять перша зустріч з ав-
тором “Червоної рути” Володимиром

Івасюком. Це був молодий, міцно збитий
хлопець у синій спортивній куртці, з краси-
вими і по-гуцульськи гордими рисами об-
личчя. Здоровий рум’янець підкреслював
весело-спостережливий блиск його очей,
а були вони, наче небо після зливи — го-
лубими, очей, на які спадало каштанове
сипке волосся. Різьблене підборіддя свід-
чило про твердий і рішучий характер. Во-
лодя невідривно дивився на поля зеленої
Буковини, впивався спостережливим пог-
лядом у зелені вруна свого краю, що миго-
тіли у вікні автобуса. Поля поволі перехо-
дили в мрійливі пагорби, віщуючи набли-
ження справжніх синіх гір. Як писала про
нього одна канадська газета, Володимир
Івасюк — співак синіх гір. Він нестямно лю-
бив свої гори. В його піснях вони ставали
одухотвореними героями, мріяли, співпе-
реживали і печалилися разом зі своїм ав-
тором. У горах він знайшов червону руту,
що полум’янітиме вічно у серцях людських
вічним вогнем його щедрої і доброї душі,
його зачарованості і любові.

Лише вчора-позавчора я став студен-
том Чернівецького держуніверситету,

а того дня вертав додому, з радістю наспі-
вуючи пісні “Смерічки”, де брав участь. На
щастя, нагодився знайомий журналіст із
місцевого телебачення — Жан Макарен-
ко. На зупинці у Вашківцях він познайомив
мене з Володею. То було у серпні 1970 ро-
ку. На час нашого знайомства Володя уже
був автором “Червоної рути”, яку запропо-
нував редакції телебачення. Головний ре-
жисер В. М. Селезінка, який знав його як
здібного скрипаля і співака, був здивова-
ний. Хлопець приніс пісню. Селезінка про-
никся текстом пісні і запропонував “опра-
вити” її у видовий ролик з краєвидами Кар-
пат і водограїв. На цей час ми вже в “Сме-
річці” співали одну з Івасюкових пісень —
“Я піду в далекі гори” — надзвичайно ім-
пульсивну й життєрадісну співанку. Вияв-
ляється, їхали вони до Косова, де пінить-
ся напрочуд красивий водоспад Гук. Там
оператор Дмитро мав зняти той видовий
ролик, і Володя із захватом розписував ко-
жен кадр, кожен куплет. Отож знайомство
з тим Івасюком закарбувалось у душі і бу-
де зі мною завжди. Зустріч і знайомство,
одначе, перевершили всі мої сподівання.
На все життя вразила його особливість ха-
рактеру — не викладати себе одразу, не
обрушувати на голову співрозмовника ма-
су інформації і лавину інтелектуальних ре-
зюмувань. Він уводив мене у свій непов-
торний людський світ поволі, розкриваю-
чись щоразу несподіваними закутками за-
любленої у гори, в людей душі, ще більше
несподіваного і жаданого залишав на по-
тім. До кінця не розкриваючись, він не да-
вав найменшого приводу пізнати себе у
всій своїй складності. Можу лише з впев-
неністю судити, що Володимир Івасюк жив
у чотирьох вимірах. Це був Поет, Компози-
тор, Художник, Людина. Віддати перевагу
якомусь одному важко, як і нелегко знайти
кожному точне формулювання. Залиша-
ється крок за кроком відтворювати його
будні і свята. Цим короткочасним святам,

власне, більше передували будні, мозоль-
ні і напружені, для яких напружена праця
залишала короткі години перепочинку. 

Першими виконавцями “Червоної ру-
ти” — критики, музикознавці і звичай-

ні шанувальники естрадного мистецтва
вважають мене і Василя Зінкевича. Це
твердження пішло гуляти між людей з лег-
кої руки самого Володимира Івасюка, який
завжди зичив популярності своїм колегам і
друзям, але пальма першості належить не
нам, а самому авторові популярного твору.
Композитор і поет Володимир Івасюк сам
володів чудового тембру і краси голосом,
який і окрилив “Червону руту” зі сцени Чер-
нівецької студії телебачення. Цей варіант і
слід вважати оригіналом. Наш — просто ві-
домий ширшому загалові слухачів. Свого
часу пісня на фоні падаючої бистрої води
з-під Гука, водограю побіля Косова в Кар-
патах, обійшла екрани України і надовго
заполонила серця людей.

Непомітно ніби, але впевнено і дужо
сходила його зоря. Шкода лише, що була
вона серпневою, короткочасною на життє-
дайне світло. Однак на небі творчості за-
лишила вона незгасний світ. Зоря ця горі-
ла тільки для людей.

Екран багато сприяв його популярнос-
ті. Добре пригадую жовтневий день 1970
року, після третьої пари відкликають мене
на Театральну площу, де готувалася пере-
дача “Камертон доброго настрою”. На ву-
лиці стояв погожий осінній день, день, ко-

ли люди вперше почули у Володиному ви-
конанні “Червону руту” і “Водограй”. До са-
мої площі було не пройти. Її обступили сот-
ні людей. З вікон медінституту, де на той
час навчався Володя, визирали студенти,
сонце сяяло у променях бабиного літа, а
над Чернівцями лунали пісні Володимира
Івасюка, що сидів на лаві під деревами —
смерічками, ялинками (їх недавно викопа-
ли і пересадили на інше місце) та розмов-
ляв із дівчиною. Для камери він був недо-
сяжним. Увага операторів зосереджува-
лась на безпосередніх учасниках передачі,
на Софії Ротару, скажімо. Вона співала піс-
ню “Валентина”. Співала натхненно, вра-
жаюче. Подальший злет її тісно пов’язаний
з іменем Володимира Івасюка. 

Зі сходинки на площі я співав, прига-
дую, “Юність смерек, мов незрівнянний
світ краси…”. Оддалік стояли добре зна-
йомі мені Валерій Громцев, Левко Дутків-
ський, Марія Ісак, Софія Ротару, Василь
Зінкевич, Василь Селезінка, Василь Стрі-
хович. Останній, тон-режисер місцевої
студії телебачення, першим записував на
плівку пісні композитора Володимира Іва-
сюка і всіх тих, хто був на площі. Через ка-
меру ми несли глядачам світ не лише кра-
си, але й своїх почувань і мрій. Багато хто
з імпровізованої сцени передачі “Камер-
тон доброго настрою” виглядав своє май-
бутнє. Не один пов’язував його з люди-
ною, що все ще сиділа на лаві під ялина-
ми. Отже, 13 жовтня 1970 року — це день
народження “Червоної рути” і “Водограю”,
що дивно, пісні прозвучали одночасно, а
визнання їх людьми було різне. “Червона
рута” одразу затьмарила не лише “Водог-
рай”, але й інші пісні.

Після “Камертону доброго настрою”
друге життя “Червоній руті” дав од-

нойменний фільм режисера Романа Олек-
сіва. Це своєрідна стрічка з участю цілого
сузір’я талантів нашого краю. На чільному
місці стояв, звичайно ж, Володя, чиїми піс-
нями — “Я піду в далекі гори”, “Водограй”,
“На швидких поїздах” — стали справ-
жньою окрасою стрічки. А чого тільки вар-
та його поезія до пісні Валерія Громцева
“Залишені квіти”! Я ніскільки не обмовився

— поезія найвищої проби.
Не знаю я, коли сюди 

прийду,
Та залишаю замість 

себе квіти,
Ті квіти, що знайшов 

у саду
Для тебе, для тебе

я…
Не зітреться ніколи у

пам’яті найбільш творчий і
тому напружений до не-
можливого період перед
зйомками фільму, коли
безсонними ночами сиділи
ми на телестудії. Запис
фонограми робив знайо-
мий вже Василь Стріхо-
вич. Репетиції. Оркестри.
Апаратура. Сотні дублів.
Переспівано стільки ж пі-
сень. Не знали спочинку
не тільки режисери філь-
му, але й Володя, Софія,
Левко, Василь і Марійка
Ісак. Над ранок буквально
валилися з ніг, але, ледь
вийшовши на вулицю, по-
чувши щебет невгамовно-
го птаства, ми ніби відрод-
жувалися. Володя наспіву-
вав фінальну пісню про
поїзд. 

На швидких поїздах

Подолаю свій шлях.
Хай летить до мети,
І легка моя путь –
Здогадались, мабуть, —
Нових друзів я хочу знайти…

Нарешті, у сінокосному серпні, учас-
ники зйомок зібралися в Яремчі. Во-

лодя приїхав з нерозлучною гітарою, ра-
зом з якою він перейшов на одну мою фо-
тографію. На композиторові джинси, синій
спортивного крою светр. Володя стоїть у
колі друзів, перед якими стелиться чарів-
ний світ Карпат. Погляд його ледь замрія-
ний. Голова гордівливо відкинута назад…

У Яремчі він часто наспівував одну мі-
норну французьку пісню. Інтерпретував її
напрочуд вдало. Цю пісню співав він в ав-
тобусі, коли ми вертались зі зйомок. Спі-
вав, задумливо вдивляючися через запла-
кані від дощу вікна на присмирнілі гори.

Якщо дотримуватися строгої хроноло-
гії подій, згаданим зйомкам переду-

вали наші зустрічі у Вижниці. До гірського
райцентру він приїжджав ранковим поїз-
дом, проводив з нами не одну годину. В
результаті народилося чимало оркестро-
вих пісень, цікавих задумів. Наприклад,
пісня “Відлуння твоїх кроків”, котру згадую
я у хвилини душевного сум’яття. Заспівати
її Володя запропонував Василеві і мені.
Після прослуховування зійшлися на думці
віддати твір моєму напарникові по сцені.
Вона й прижилася в репертуарі Зінкевича.

З вижницьких зустрічей Володю
пам’ятаю завжди веселим і переповненим
задумами. Він носив при собі нерозлучний
кавового кольору портфель, у якому, крім
книг, зошитів, білого халата і стетоскопа,
завжди лежав чистий нотний папір. Любив
Володя свій портфель по-особливому.
Завжди з якимось побожним трепетом
клацав замком, витягаючи нові твори. Зго-
дом придбав польський чемоданчик, але
запам’ятався він чомусь менше, хоч теж
вигойдував його задуми, супроводжував у
дорозі. Не менше од валіз дорогі мені спо-
гади про його появу в Будинку культури,
ручкався і сідав за стареньке фортепіано.
Починав наспівувати…

Одного разу Володя приїхав до Вижни-
ці як ніколи веселий, викликав нас з

Василем з Будинку культури і дорогою мо-
вив: “Ану, хлопці, послухаєте зараз…”.

Володя сів на найближчу лавку і заспі-
вав:

Ой зробив хлопчина та й дві красні 
скрипки,

Розділив надвоє снів своїх красу…
Я не відривав погляду від обличчя

композитора. Воно було одухотвореним і
непроникним. За його настрій більше про-
мовляв голос — напрочуд міцний, стале-
вий і водночас ніжний та розлогий. Цей го-
лос проникав у всі закапелки серця, ожи-
вав легендою і віддалявся-віддалявся, за-
лишаючи по собі біль і терпкий щем. 

Де тільки і за яких обставин не доводи-
лося нам зустрічатися, але жодного

разу не бачив його за робочим столом у
чернівецькій квартирі. Складалося вра-
ження, що Володя, вічно рухливий, палкий
любитель мандрівок, ніколи не замикає се-
бе у чотирьох стінах. Побувавши перший
раз у помешканні, я щиро поспівчував йо-
му. Жила сім’я Івасюків по вулиці Маяков-
ського. У Львові йому теж випала вулиця з
такою назвою. Телефонний апарат не пе-
реставав дзвонити. Добрі знайомі і люди,
яких він часто і в очі не бачив, не давали
йому спокою. Де тут було до праці!..

Цього разу Володя запросив мене і Ва-
силя Зінкевича. Сім’я Івасюків отримала
нову квартиру, приводила її до ладу. Доне-
давна композитор невгамовно бігав по
ґаздівству, шукаючи то замки, то шпаклів-
ку, то фарбу, а тепер чекав нас із таємни-
чою посмішкою.

— Так що, діду, треба їхати до Москви.
Викликають на “Пісню-71”, всесоюзний фі-
нал. Під оркестр Силантьєва ти, Василь і
я повинні заспівати “Червону руту”. Аран-
жувати пісню доведеться мені особисто.
Для великого складу не пробував ніколи,
але треба…

Побачивши в наших очах радість і
схвалення, Володя сів за свій рояль. Взяв
ля-мінорний акорд.

— Отут, я думаю, — сказав він, — кра-
ще буде, якщо замість жіночого голосу
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прозвучить гобой…

До Володі на квартиру ми приходили
кілька днів поспіль. На телефонні

дзвінки просто не зважали, поринувши з
головою у роботу. На своєрідних репетиці-
ях Зінкевич і я наспівували пісню, а він зві-
ряв оркестровку.

Майже усі оркестровки, до речі, Володя
завжди писав сам. Кожну він сприймав, на-
че “уберю” людини. Часто любив повторю-
вати: “Від того, як одягнеш пісню, значною
мірою залежатиме її звучання”. Йому як ав-
торові легко було знаходити найпотрібніші
шати. Особливо він полюбляв писати партії
“для дерева”, тобто для дерев’яних духо-
вих інструментів — гобоя, флейти, фагота.
Під час наших репетицій на його роялі ле-
жали також томи для оркестрування вели-
ких симфонічних творів. Вони ніби виявля-
ли його давні наміри підкріпити свої знання
консерваторською освітою.

До Москви вилітали ми грудневим хо-
лодним ранком. У літаку, тримаючи ноти
на портфелі, Володя дописував оркес-
тровку. До надсадного реву двигунів його
пам’ять долучала голос флейти, гобоя,
скрипок і… хвилювання, хвилювання…

На Буковині ми залишили справжню
золоту осінь. Москва зустрічала снігом.
Він збивав нас із ніг на аеродромі в Бико-
во. Ледь дотягнулися до електрички.
Впавши у крісла, полегшено зітхнули. 

Фінал конкурсу “Пісня-71” зібрав чима-
ло зірок тодішньої естради: Магомаєв,
Хіль, Кобзон, Зикіна, початкуючий Лещен-
ко… Десятки відомих імен. До участі у кон-
курсі допускалися навіть композитори без
консерваторських дипломів. Тепер їм чо-
мусь закрито дорогу. Через необдумане,
як на мене, обмеження, скільки чудових пі-
сень ми не почули взагалі або ж почули з
непростимим запізненням.

Наш вихід на сцену. Ми з Василем
з’явилися у білих, стилізованих гу-

цульських костюмах. Сліпуче сяяли про-
жектори. Телевізійні камери, наближення
хвилюючої хвилини відчутно зв’язували
поведінку. Та ще великий симфонічний ор-
кестр. Після заключного голосу гобоя ми
взяли перші ноти. Після конкурсу критика
назвала наш виступ визначним. Володи-
мирові Івасюку було вручено диплом лау-
реата фестивалю і мініатюрний рояль з
написом “Пісня-71”. Усім нам ще подару-
вали метрові макети Останкінської вежі,
де ми залишили один одному автографи.
Це немеркнуча пам’ять про наше перше
перебування у столиці. 

Не минуло й року після виступу на
“Пісні-71”, як “Смерічка” на крилах “Водог-
раю” і “Горянки” Левка Дутківського стала
лауреатом Всесоюзного телеконкурсу “Ал-
ло, ми шукаємо таланти!”. Йому передува-
ла, до речі, не менш хвилююча для нас по-
дія — півфінал у Чернівцях. Він проходив
у Мармуровій залі університету. З мікро-
фоном у руках до Володі підійшов ведучий
програми Саша Масляков. Композитор від
хвилювання почав було червоніти, але
швидко опанував себе: 

— Вчуся в медінституті. Пишу пісні.
Мій улюблений ансамбль “Смерічка”…

Володя говорив повільно, виважуючи
кожне слово. Дехто пам’ятає, напевне, йо-
го інтерв’ю в телепередачі. Немає сенсу
його повторювати. Залишається лише до-
дати, що говорив він чистісіньку правду.
Не загравав із глядачем. Дивуватися не
доводиться, бо акторства він не терпів,
хоч популярність серед шанувальників
естрадного мистецтва, специфіка твор-
чості композитора створюють відповідно
сприятливий ґрунт. 

Виступали ми також на заключному кон-
церті “Пісня-72”. Наш “Водограй” здобув по-
пулярність. Володі, з-поміж інших маститих
композиторів, було вручено знайомий мініа-
тюрний рояль — другу нагороду за участь у
фестивалі всесоюзного рангу.

“Смерічка” на якийсь час згорнула
свою діяльність. Здавалося б, мало запа-
нувати затишшя, але то тільки здавалося.
За ансамблем закріпилася слава першого
ВІА України. Пісня і фільм “Червона рута”
дали назву колективові Чернівецької фі-
лармонії на чолі з Софією Ротару. Через
рік у Дніпропетровську виник ансамбль
“Водограй”, а про любов глядачів вже годі
й говорити. “Смерічка” пустила в нашу
землю, людські серця глибоке коріння.

З якогось часу обласна філармонія по-
чала вести переговори з окремими учас-

никами ансамблю. Левко, Василь та я по-
ривати з Вижницею не захотіли. На про-
фесійну сцену подалася лише Софія Ро-
тару, яка включила до свого репертуару
чимало наших пісень. Це, крім “Червоної
рути”, “Водограю”, “Відлуння твоїх кроків”,
“Залишені квіти”, “У Карпатах ходить
осінь” Левка Дутківського, згодом надій-
шла черга і до “Двох перстенів”, “Пісні…”,
“Двох скрипок”.

Але спокуса “великої сцени” взяла все-
таки гору. З першого квітня, після довгих
“торгів” і обіцянок з боку тодішнього зас-
тупника директора філармонії Фаліка,
“Смерічка” офіційно почала вважатися ко-
лективом філармонії. День сміху обернув-
ся для нас майже плачевно. Жодна з умов
не була виконана. Попри все, любов до
мистецтва та можливість нести зі сцени
кращі твори естради примусили забути
про тимчасові труднощі. Ми спалили мос-
ти до повернення у Вижницю на самоді-
яльну сцену. Попереду були нові зустрічі із
самобутнім і талановитим композитором
Володимиром Івасюком.

По довгій перерві Володя зустрівся зі
“Смерічкою” у Києві, де ми готувалися до
відповідальних концертів.
Натхненний, як завжди з гумо-
ром, він любив смачно посмія-
тись і своєю веселістю заряд-
жав інших; споряджений лас-
тами і підводною рушницею,
затримався з нами, щоб пока-
зати кілька нових пісень, хоча
його чекали у Бердянську, на
батьківщині матері, батьки.

УКиївській філармонії є
дуже гарний старовин-

ний зал і чудовий рояль, не
знаю, який вигляд має той зал
після реконструкції зараз, але
коли Володя заграв нову пісню
“Два перстені”, він став у сток-
рат кращий. Ця пісня і понині у
моєму репертуарі у віночку по-
пурі на теми пісень “Смерічки”.
Там є і “Червона рута”, “Водог-
рай”, “Золотоволоска”, яку він
чомусь не любив і завжди про-
сив зняти її, не записувати на
платівку, не співати на телеба-
ченні, але на диво, ця пісня
завжди подобалася людям, і
понині приходять на сцену за-
писки, листи, щоб виконати цю
пісню або прислати ноти і сло-
ва.

Того ж літа в Криму прово-
дився перший всесоюзний
фестиваль “Кримські зорі”,
який пізніше перетворено у
міжнародний, і на закінчення
його до Сімферополя засмаг-
лий, чорний як негр, приїхав
Володя. Колектив поїхав додо-
му поїздом, а я і Володя летіли
літаком. Ми поспішали вулицями полуден-
ного, спекотливого міста до філармонії, у
прохолодний затишок залу, де було фор-
тепіано. На той час у мене було кілька за-
думів по вокалу, по манері виконання го-
лосового діапазону, і я вдячний йому, що у
скрутний момент одержав потрібну пора-
ду і допомогу. 

Раптом він своїми немузичними паль-
цями зробив стрімкий пасаж на фортепіа-
но і заспівав нову пісню, яку я, на жаль, не
заспівав:

Коли між нами не було нічого…
То був уже новий Володя. Відчувалася

філософія як у віршах, так і у музиці, тон-
ке відображення високих нюансів любові,
переживань пронизувало твір невидими-
ми променями справжньої поезії, поезії--
музики.

Володя з сестрою Галиною перевели-
ся на навчання до Львова. Наші зус-

трічі стали нечастими. Доля залишилася
до нас прихильною. І він попросив нас до-
помогти в організації концерту для студен-
тів Львівського медінституту. 

Число 13 мала квартира у Львові, куди
Володя невдовзі переїхав, вступивши до
тамтешньої консерваторії і заочно закінчу-
ючи медінститут. Незважаючи на свою так
звану “нещасливість”, воно не принесло
студентові-композитору несподіваних
прикрощів. Навпаки, зі Львовом пов’яза-
ний більш плідний період його творчості.
Що могло дати навчання у Чернівцях? Од-
ні неприємності. Його натура не вкладала-

ся у звичні рамки вузу, надто вже “випира-
ла” пристрасть до творчості. Нікому не
секрет, що навіть до медінституту, крім лю-
дей, покликаних до медицини, приймають
спортсменів і артистів, на різні необхідні
випадки. Володя був приємним винятком,
по-справжньому творчою людиною, якій
наука давалася також легко. Це зможе
підтвердити кожен з викладачів інституту,
що зараз живі-здорові. Однак вчитися йо-
му було важко. Вислів “у своєму краї про-
років нема” спрацьовував безвідмовно.
Популярність композитора і клопоти зви-
чайного студента зжитися не могли, були
добрим підґрунтям для заздрісників. Дех-
то аж надто ревниво дбав за честь вузу,
замість любові і доброзичливості створю-
вав йому байдужість, а почасти і відверте
глузування з покликання. А у Львові Воло-
дю чекали умови, сприятливі для закін-
чення інституту і вступу до консерваторії.
Табличка з цифрою 13 на дверях його
квартири вигідно підкреслювала “справ-
жню турботу” про талант.

І ось під вечір ми виїхали у напрямку
Галичини. Першою перешкодою на шляху
був міст через бурхливий Черемош. Ни-

нішнього мосту з Вижниці на Кути ще не
було, транспорт, навіть пасажирський,
йшов убрід. Ніколи не забути відчуття, ко-
ли переповнений автобус натужно долав
дикий опір води, перевалювався з каменя
на камінь і досить прозоро обіцяв переки-
нутися. Ще скоріше мав заглохнути дви-
гун. Не одному з нас, як ми згодом дізна-
валися, думалося: “Зупинись техніка посе-
ред течії — прощай, щасливе майбутнє
ансамблю”. На щастя, все обійшлося га-
разд, але шлях “Смерічки” потому був не з
легких, схожим на дорогу через оспіваний
Черемош. 

Древній Львів зустрів ніби трохи по-
хмуро. Згодом ми переконалися, що за йо-
го похмурістю, як у людей, ховається не-
підробна краса і велика щирість. Люди
міста Лева зустріли наш виступ, ба ще ра-
ніше прибуття, несподівано приязно. Кон-
церт проходив в академічному театрі імені
М. Заньковецької. Ставлення львів’ян до
ансамблю ми зауважили вже з того, що до
зали було ніяк пройти. Перед дверима юр-
милися сотні людей. На сторожі нашої
безпеки стояв наряд міліції. Вдавалися до
службових заходів. Любов до уподобаних
артистів прокладала дорогу ще не через
такі “пробки”. Ця любов часто супроводжу-
валася дружніми оплесками. Концерт, що
називається, пройшов “на ура”. Наприкінці
спалахнули справжні овації, особливо піс-
ля того, коли на сцену вийшов Володя.
Вдячність публіки невдовзі змусила взага-
лі забути про тимчасові наші труднощі. Це

найвища оцінка, яку тільки може бажати
собі служитель сцени. Вона не зрівняєть-
ся навіть з найвищими відзнаками і захва-
люваннями преси. 

Не можу не пригадати виступ “Смеріч-
ки” після присвоєння їй обласної

комсомольської премії ім. Героя Радян-
ського Союзу Кузьми Галкіна. 1972 рік.
Звітний концерт з нагоди знаменної події.
Проведення його пропонувалося в актово-
му залі університету. Ще задовго до кон-
церту п’ятачок по сусідству був заповне-
ний ущент. Найбільш енергійні шануваль-
ники “Смерічки” рвуться у двері. Чергові з
обкому комсомолу розгублені. Зал не мо-
же вмістити навіть п’ятої частини бажаю-
чих. Якісь спритники почали дертися на
другий поверх, аби проникнути всередину
через розбите вікно по водостічній ринві.
Досі не пам’ятаю яким чином, все-таки ме-
ні вдалося пройти крізь двері. Найкраще
було, звичайно, сховатися у тиші роздя-
гальні. Відносній, звичайно, бо зовсім по-
руч інструктор обкому комсомолу виклика-
ла наряд міліції, а наша чергова адмініс-
тратор ще не приїхала, та чи допомогла б
і вона навести порядок. Відсутність квитків

і малі розміри залу — навряд чи
такі аргументи подіяли б на бажа-
ючих потрапити на концерт. 

Невдовзі у засклені двері служ-
бового входу постукав розпашілий
Володя Івасюк. Не знаючи його в
обличчя, чергова навідріз відмови-
лася його впускати. Довелося все
пояснити. Композитор зайшов до-
середини без жодного ґудзика на
плащі. Сестра Галя ступала йому
крок у крок. “Що ж то діється, діду
— запитав він зі своїм традиційним
зверненням, — так, чого доброго,
солістів навіть не пропустять. Ви
всі у зборі?”.

Невдоволення у голосі не було.
Володя радів прихильності гляда-
чів, але не тією радістю, яка зава-
жає людині бачити різницю між
прихильником “за переконаннями”
і “за модою”. 

Володимир Івасюк був переко-
наний, що справжня цінність

ансамблю перебуває у прямій за-
лежності від тривалості глядацької
любові. Ділив публіку на секундних
і справжніх, котрі не відкидаються
від улюбленого колективу навіть
тоді, коли загал скидає його з
п’єдесталу, на який сам же і зніс.
До творців сценічного дива при-
хильники часто ставляться сліпо.
Ці прихильники приходять і пропа-
дають, до зали веде кожного мен-
ше потяг, більше — мода, тотальне
визнання або ж випадковість.
Вмостившися зручніше у кріслі, во-
ни хочуть — і край тут! — чути лише
те, що їм до вподоби, не роблячи

знижок, але Володя ніколи не йшов і не
радив нам іти на компроміс із глядачем.
Передусім — мистецтво. А воно — річ
примхлива, виключає з себе “золоту сере-
динку”, названу кимось рятівною. 

Володимира Івасюка визнавали як та-
лановитого композитора і водночас

любили. Не кожному дано поєднувати в
собі часто діаметральні поняття. Йому
вдавалося. Його оголошували “улюблен-
цем”, але він особисто такого підходу не
сприймав. Шануючи любов і похвалу лю-
дей, яких цінував, автор “Червоної рути”
досить поблажливо ставився до ажіотажу
збоку. Володя добре знав про жорстокість
глядача. Застілля, зустрічі, компліменти і
часте зловживання спиртними напоями
позначаються неодмінно на вимогливості
до себе, призводять до переоцінки влас-
них можливостей. Поволі ідея втрачає не-
пересічні якості і прописується в межах
досяжності. Непростимо боляче, коли
поблажливість і вино взаємозв’язані. 

“…Що ж то робиться, діду? — промо-
вив Володя, потираючи синець під лівим
оком. Обернувшись до сестри, він додав,
— ось тобі, Галю, і “Смерічка”! Ти коли-не-
будь сподівалася на подібне?!…”. Це був
не тільки успіх “Смерічки”. Можливо, лише
на третину. Дві частини його Володя міг
приписати собі, своїм пісням, за які часом
одержуєш синці і втрачаєш ґудзики…

Володимир Івасюк та Софія Ротару під час концерту. 
Фото з музею Володимира Івасюка, м. Чернівці
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ДВОБІЙ НАД СТУГНОЮ

Увійшли, не питаючи дозволу. Поводи�
лися так, ніби від цього візиту залежить
усе його майбутнє: “Ану, що тут у цій шух�
ляді?” “А під ліжком нічого зайвого не три�
маєте?” Андрій Архипович знав цих міліці�
онерів, отож очікував, що вони, нарешті,
покажуть і ордер на обшук, і спроможуться
пояснити, що саме шукають. Але ось уже
спливла й друга година безцеремонного
вештання по майстерні та оселі, порпання
в особистих речах і предметах домашньо�
го та ремісничого вжитку — і весь час без
жодних посутніх пояснень. “Слідчі” явно
провокували на хабаря, що вже саме по
собі мало б неабиякі правові наслідки. Ба�
жання господаря відкупитися вказувало б
на приховування вини…

У чому ж міг завинити Андрій Архипо�
вич Чабан, славнозвісний майстер народ�
ної творчості, відомий у Василькові, що під
Києвом, не тільки патріотичними настроя�
ми, але й взірцевою поведінкою у побуті? У
чому можна було б запідозрити ветерана
війни та праці, героя не однієї газетної
публікації, пов’язаної з його творчими
здобутками, а також і короткометражного
фільму держукркінохроніки, присвяченого
творчому шляху патріота?

Трудиш душу все життя, сподіваючись
на щось путнє, аж до тебе й гості… Куди
тим татарам…

Майстер почувався ніби у 1949�у, коли
його вистежили чекісти після повернення
з боївки УПА. Так само дошкуляла хвища
— під ногами чавкало й хлюпало. Стомле�
ного, мокрого, Андрія взяли майже на га�
рячому — на щастя, кагебісти не здогада�
лися, що саме маленький німецький рі�
зець був неспростовним доказом його
причетності до підробки потрібних пов�
станцям документів. А почалося все восе�
ни 1945, коли просто випало врятувати від
розстрілу (як виявилося через день) юну
синьооку бандерівку Ольдзю. Андрієві
вдалося тоді підробити довідку, що спрос�
товувала проживання дівчини в Калуші на
час бандерівської акції. Щойно партизани
дізналися про золоті руки юнака, вже самі
переймали з пропозиціями то відремонту�
вати скоростріл, то виготовити потрібне
кліше… Так Андрій став ще й поліграфіс�
том, надавши підпільній друкарні патріотів
другого дихання.

Зблідле, переполохане обличчя дру�
жини не додавало мужності… “Гукай сусі�
дів, Ганно! Хай знають, що гостей маємо
непроханих. Нехай рятують…” 

Ледве здихалися зайд! І головне, що
жодної управи на них у місті не знайдеш.
Скільки років торочили про муніципальну
міліцію, що тільки платники податків вирі�

шуватимуть, яку міліцію та в якій кількості
мають утримувати громадяни! А врешті�
решт? Про яке ж самоврядування може
йтися, коли потоптуються його елемен�
тарні засади?!

…Вже вкотре оглядаємо затишне обій�
стя над Стугною, що його добродій Чабан
самотужки доводить до ладу. 4 лютого він
витримав тут нерівний бій… Який за лі�
ком?! Адже 20�го, цього ж місяця, йому ви�
повнилося 77.

СЕКРЕТ ЗАВШЕ НАПОХВАТІ

Андрій Архипович був абсолютно спо�
кійний за наслідки обшуку — жодних сек�
ретів од міліції у нього вже з півстоліття не�
ма. Але побоювання, що надто зацікавлені
слідчі лишать небажаний “слід” у помеш�
канні чи майстерні, залишилося. Саме з
цим клопотом і подався він у Київ, до ре�
дакції тижневика “Слово Просвіти”. Чому
саме до “Слова Просвіти”? Бо довіряє на�
шому виданню найбільше. До того ж уза�

галі здавна поважає просвітянський рух і
саме “Просвіту” вважає найдієвішою нині
громадською організацією на всьому пост�
радянському просторі. А ще Андрій Чабан
мріє передати місцевій “Просвіті” всі свої
заощадження для влаштування школи на�
родних умільців. Адже секрети творчості
— це такий скарб, який кожен майстер за�
бирає разом із собою навіки. Якщо тільки
не встигне поділитися ними з учнями. До
речі, зі своїми скарбами матеріальними
Андрій Архипович розлучився, подарував�
ши їх державі — зберігаються в Національ�
ному банку.

Відкрито ним і деякі секрети творчості
античних майстрів. Амфора, глечик зі сріб�
ла, поставець виготовлені добродієм Ча�
баном у домашніх умовах без будь�якого
технічного причандалля. Майстри ливар�
ного мистецтв віри не ймуть, що таке мож�
ливо здійснити за верстатом. Але з мета�
лами у Андрія Архиповича особливі сто�
сунки. Не маючи спеціальної освіти, він ко�
жен метал відчуває на запах, на смак…
Може зробити будь�яку складну річ з ме�
талу чи й дерева — досить один раз її по�
бачити. Цікаво, що це захоплення чимось
новим, уміння докопатися до суті не вигас�
ло у ньому з роками. Ним і живе!

Завдяки цій своїй пристрасті спромо�
жен буквально руїні надати первинного

вигляду. Не маючи належних технічних за�
собів, уміє в кожну занедбану, покалічену
річ вдихнути нове життя. Так сталося, до
прикладу, з рушницями мисливськими, що
їх поцінувати може не тільки естет, але й
практик. Точність бою його рушничок пе�
ревищує купність тих, які нині коштують
5000 зелених. І це про них доповідав май�
стер тутешньому начальникові міліції, що
ладен здати зброю на збереження, бо у
зв’язку з ремонтом не може забезпечити
належного вдома. Але жодної конкретної
відповіді так і не дочекався… Ні, то й ні. По�
ки що він може власноруч подбати про
своє майно. Навіть якщо комусь воно
скалкою в оці. На те в народного умільця
напохваті не один “секрет”.

Андрій Архипович, на щастя, має від�
даних шанувальників його таланту серед
відомих в Україні та за її межами людей.
Наведу хоча б ось такий епізод із його бур�
хливого життя: 1991 року, під час заколоту
ГКЧП, саме Чабанові, тодішньому голові
Спілки ветеранів, доручили сховати рухів�
ські документи й гроші. Як виявилося після
провалу “гекачепістів”, грошей, доручених
п. Чабану, було повернено в касу навіть
більше, ніж передбачалося… Зрештою, і
епізод злуки — живого ланцюга, що поєд�
нав Схід і Захід України того ж року, було
знято документалістами з його ж, Чабано�

вого, “жигуля”. Поряд сиділи Левко
Лук’яненко, Михайло Горинь…

НЕ ДАТИ ПРОПАСТИ СКАРБАМ!

Після важкого поранення на Лохвиць�
кому плацдармі у 1941�у Андрій Чабан,
який добровольцем пішов у діючу Червону
Армію, приписавши собі зо два роки, рап�
том став інвалідом другої групи. 160 гри�
вень пенсії сержантові Чабану сплачують
вчасно. Та про пошану до ветерана, що
пройшов і Крим, і Рим, і мідні труби, — бо
й Слава також недарма залицялася до чо�
ловіка, — не зайве було нагадати керуючо�
му справами міськради Анатолію Павло�
вичу Боровику. Невдовзі ж бо виповниться
півтора року, відколи клопочеться пан Ча�
бан про встановлення телефону, а віз, як
мовиться, і досі “в шухляді”. На старій
квартирі був у чоловіка телефон. Встано�
вити його нині — жодних технічних проб�
лем. Але й такі у Василькові, з усього ви�
дать, уміють знаходити. 

Міськрада подала заяву на ім’я проку�
рора, в якій, згідно з проханням п. Чабана,
оскаржує дії міліції. Хто (або — що) стоїть
за прикрою придибенцією з обшуком,
сподіваємось, невзабарі з’ясується.

Та принагідно випало довідатися й про
не менш дивовижну річ: мужній ветеран
справді ось уже п’ять років оббиває поро�
ги місцевих громадських і державних інс�
титуцій, аби зорганізувати у Василькові
згадувану вище Школу народних умільців.
Зрештою, він зупинив свій вибір на тутеш�
ній “Просвіті”, котра й осідку власного не
має, хоча тут діє добірний гурт однодум�
ців. Але… то в когось не вистачало часу
вникнути в суть справи, то — кмітливості,
то — людяності… І путящу ідею про прид�
бання будиночка, де б розмістилися
“Просвіта” й Школа Чабана, примушують
іржавіти під усіма вітрами замість того,
аби сприйняти її як рятівну весняну зливу,
що пробуджує совість, ініціативу, що при�
мушує, не покладаючи рук, трудитися за�
для спільного добра. Адже хлоп’ята й дів�
чатка, які прийдуть переймати секрети
творчості старого майстра, виростуть
справжніми патріотами, стануть окрасою
Василькова, всієї України. До того ж і для
місцевого бюджету ідея ця може принести
в майбутньому чималі плоди, бо народна
творчість — неабиякий скарб, та й турис�
тична мережа розвивається.

Якщо хтось у Василькові мислить інак�
ше — то його особистий клопіт. А “Просві�
та” на те й постала, щоб не пропадали
марницею національні скарби, щоб допо�
могти піднятися усьому, що завтра закві�
тує і заплодоносить завдяки таким завзят�
цям, як майстер народної творчості, само�
бутній козак�характерник Андрій Чабан.

Віктор ГРАБОВСЬКИЙ

Ж
уравлиним ключем вишику�
валися на сцені гімназисти
старших класів. Денис Пруц,
Олег Дерев’янко, Назар Ми�

рончук, Ярослав Грищенко, Антон
Смоляніков, Сергій Щелкунов, які
під фонограму пісень Січових
стрільців та УПА розповідали про
керівника молодих вояків�україн�
ців старшину Гончаренка та січо�
вих стрільців, студентів, гімназис�
тів. У почесній варті стояли біля
державного прапора України ліце�
їсти випускного четвертого курсу
Київського військового ліцею імені
Івана Богуна, відмінники навчання
Іван Константинів, Олексій Мазур.

До гімназії на цю важливу по�
дію — вшанування пам’яті юних
Героїв Крут —завітали шановні
гості: останній командувач армії
УПА, генерал�хорунжий Василь
Кук, громадські діячі Всеукраїн�
ського товариства “Просвіта” іме�
ні Тараса Шевченка, поети Мико�
ла Сом та Борис Списаренко. Ці�
кавим було слово заступника ди�
ректора гімназії з науково�мето�
дичної роботи Михайла Пилипо�
вича Савченка, який, до речі, ро�

дом з�під Крут. Ведуча заходу Ма�
рія Галюк майстерно, хвилююче
прочитала вірш поета Павла Тичи�
ни “Під Крутами”.

Шановні гості Василь Кук і Бо�
рис Списаренко подарували для
книгозбірні гімназії невеличкі біб�
ліотечки художніх творів, а також
свої книжки, записали відгуки в

альбом гостей, що його люб’язно
надав директор гімназії Анатолій
Олексійович Фур’яка.

Володимир КАПУСТІН,
поет, публіцист

На фото: уважно слухають
гімназисти виступ Миколи Сома. 

ДОЛЯ

ВЧИМОСЯ ПАТРІОТИЗМУ ВЕЧІР, ЯКИЙ СХВИЛЮВАВ УСІХ

ПРАВДА І
АНДРІЯ ЧАБАНА

Патріотична робота зі студентською молоддю потребує ці-
леспрямованості й повної віддачі. Щоб тобі повірили. Тому,
коли вперше в гімназії східних мов № 1 відбулася музично-лі-
тературна інсценізація під назвою “Бо над усе вони любили
свій коханий край”, присвячена пам’яті юних Героїв Крут, і
студенти, і викладачі довго перебували під її враженням. Сце-
нарій на високому професійному рівні написала і організува-
ла проведення цього важливого патріотичного виховного за-
ходу для вчителів та гімназистів старших класів викладач
гімназії, член Національної музичної спілки Марія Федорівна
Галюк.
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С
вого часу, опісля написання позитив�
ної рецензії на роман “Собор”, мені
довелося розпрощатися з викладаць�
кою роботою в держуніверситеті. Та

не хотілося б розпочинати оповідь про ве�
ликого життєлюба, в слові якого поєднали�
ся світло і тіні, потужний струм радощів і бо�
лючі стріли страждань, картинами збитку�
вань, прикрих образ, котрі випали на долю
творцю виняткового благородства і чисто�
ти. Він — весь! — був зітканий із ранкових
променів і нев’янучої земної краси. У цьому
я переконувався не раз.

Глибоко врізалась у пам’ять зустріч на
з’їзді письменників у Москві. Шумів святко�
вий вестибюль. Олесь Гончар вів лагідну
розмову зі своїм однополчанином, відомим
російським прозаїком Михайлом Алексєє�
вим. І, побачивши мене, чемно обірвав бе�
сіду, мовляв, хочу поговорити із земляком.

Ми вийшли з палацу на територію
Кремля, сіли на лаву, щедро освітлену сон�
цем. Олесь Гончар розпитував про молоду
тоді поетесу Любов Голоту, про нові твори
Віктора Коржа, просив передати вітання
другу юності Сергію Завгородньому. І рап�
том: “Хочете я вам покажу он там, на схилі,
дивовижної краси троянду?..”

То була “Глорія дей”. Золота. Напівроз�
крита. Вражаюча тендітним полиском гра�
ційних пелюсток. Я занімів. Бо ж подібну
квітку зустрів на згарищі, у селі, після його
визволення. Все було чорним від руйнації.
Мати і сестри — у скорботі. І ось, Боже,
з�під товстого шару попелу вирвалась у не�
винну степову блакить — просто перед
очима — незрівнянної вроди троянда. Мо�
же, то був поклик долі, зазивний знак: “Ди�
вися, радуйся і служи прекрасному!”

Ми мовчки верталися до залу засідань,
де вже йшли нуднуваті доповіді. Мені ж
пригадувалися гончарівські слова: “Було ж
таки щось — назвемо його Світлом ідеалу,
— що підтримувало нас у тому пеклі, де то�
чився, здавалось би, нерівний бій між люд�
ським і тваринним, де оголений дух людини
змагався з кривавим багном, з власною
розпукою, долав сліпу силу інстинктів”.

З переповненого, ошатного залу відразу
ж захотілось у степ, до джерельної води, що
бурунить біля кислиці з�під крутої крейдяної
гори, бо ж саме там, у степу, першовитоки
майже всіх творів Олеся Гончара. Там його
естетика і невмируща істина між процвіту
чебреців, крутих жайворонкових спіралей.

Упродовж усієї своєї творчості Олесь
Гончар стверджував істину і красу як неза�
перечно�одвічних персонажів історії. Не�
втоленне жадання прекрасного повинно
вічно жити в свідомості народу, вдоскона�
люючи людський дух і воднораз з ними
людську суспільність. Непохибна мистець�
ка рука під час творення ніби кристалізує
гармонійну єдність того світу, який пізна�
ється, і людини, яка його пізнає, між витво�
рами інтелектуальних потуг людини і її при�
родним єством. Ці пекучі проблеми завжди
носять нагальний характер. Свого часу
американський фантаст Рей Бредбері за�
стерігав, що заради “безумства війни і все�
поїдаючої погоні за прибутками, в ім’я мер�
твечини механізованого комфорту люди в
своїм безголів’ї здатні жертвувати людяніс�
тю, теплом людської любові, багатством ін�
телекту, скарбами світової культури”. Над
цим зрідка задумується навіть “славнозвіс�
ний” Володька Лобода — і, звісно, не з
внутрішньої потреби, а під безнастанним
тиском буття, котре різьбить сакрамен�
тальне запитання: “Невже й справді йде по�
коління отаких сухарів безчуттєвих, раціо�
налістів беземоційних?” Це запитання не
одноплощинне, воно постає в усій багато�
гранності протиріч, бо деградаційний звір
може гніздитися і в безконтрольному спа�
ласі ірраціональних емоцій. “Не та вже пла�
нета, що плекала рід людський, поруши�
лась на ній рівновага життя. Людина ж і по�
рушила, дисгармонію внесла. Практичні
знання випереджають духовний розвиток
людства — звідси всі нещастя. В той час, як
інтелект робить божественні відкриття,
пристрасті залишаються на рівні нашого
патлатого пращура”.

Письменник висловлює засторогу: бе�
режіть собори своїх душ від холодної ржі
утилітарності, щоб над вашими духовними
святинями ніколи не володарював іроніч�
ний посміх цинізму, щоб не зміг на землі
простерти свої обгорілі щупальці чорний
хаос, бо в найглибших вирах людської сут�
ності все�таки вирує почуття доцільності і
безкінечності.

Знаковим є ліричний відступ, зродже�
ний у силовому полі образу старого Нечуй�
вітра: “Коли земля засинає, і згасає вир

денних клопотів, і дипломовані філософи
вже сплять, — сторожі, ці невідомі вічні
мислителі, заступають на свої вахти, вихо�
дять в океан своїх роздумів, і зорі задають
їм свої вічні запитання”.

Оті невідомі мислителі над стражденни�
ми водами сивого Славутича, наснажені
прикладом мандрівного любомудра Григо�
рія Сковороди, схиляють в задумі чоло над
таємницями краси, кохання, над сенсом
буття і суттю омріяної волі, невблаганною
текучістю часу. Навіть типи ганебного мо�
рального падіння, “дикі коні” доби, аматори
“веселого сказу” прагнуть до осягнення
буттєвих таїн:

“— А в душу? В глибінь душі можете за�

зирнути? — ущипливо запитала Жанна.
— Туди — ні. Туди не дано нікому. В ядро

атома зазирнули, в космос вирвались, нафту
тягнемо з десятих горизонтів… А в надра душі
— ніхто! Морок! Тьма бездонна! Лише щось
мерехтить тайнами, загадками вічними”.

У романах Олеся Гончара робітний люд
добре відчуває тяглість історії, незнищен�
ність усього, що варте продовження на ко�
лючих теренах нелегкої долі, бо ж “навіть
квітка квітує для того, щоб зоставити після
себе насіння, щоб знов відтворити свій квіт
у майбутньому”.

Письменник, аж до фізичного відчуття,
передає могутній рух велетенської колісни�
ці часу, епічно поважливу “текучість віків”,
“карколомний темп” дня біжучого. Час у ро�
манах видатного майстра ліро�епічного
творення — то не холодна стрічка філосо�
фем, не суха абстракція, а облита важкою
народною кров’ю історія, вимріяна люд�
ським животрепетним серцебиттям.

Ось щемка картина відходу у небуття ста�
рого Нечуйвітра: “По водах багряних, під не�
бом багряним, у вировищах бурих димів за�
водських, що, поволі наближаючись, огорта�
ють, окутують його в багряницю вічності”.

Жага істини і краси як персонажів історії,
що єднають людство, можливо, найколорит�
ніше у творчості письменника втілена в не�
бесному образі собору: “Будні ідуть повз
нього нескінченними чередами, нові поко�
ління на цих селищах освічуються в коханні,
проносять Широкою старих металургів на
вічний спочинок, а півкулі бань все пливуть

над Зачіплянкою, як вияв нескінченності все
височить на майдані ця сива скеля віків”.

Герої більшості творів Олеся Гончара —
то люди розлогого світовідчування, весняної
розкутості і чистоти. І коли ми думаємо про
людську красу, наш духовний зір звертаєть�
ся до образів Шури Ясногорської, Юрія
Брянського, до студбатівців жорстокого
1941 року — Богдана Колосовського, Степу�
ри, Славика Лагутіна, до старого чабана Гор�
пищенка, до Микити Братуся, який на пус�
тельному острові вирощує буйний сад, до
непоказної зовні, але красивої у “ясночоло�
му сонячнім братстві” соняшників Меланії.

Олесь Гончар, незважаючи на всі життє�
ві терни, все�таки, як він мені писав, “не�
поправний оптиміст”.

Упам’ятку приїзд письменника до на�
шого міста 1984 року. Стояло спекотне літо.
Наближалась північ, коли у моїй кімнаті
пролунав телефонний дзвінок:

— З вами говорить Олесь Гончар.
— Звідки? З Києва?
— Ні. Я в Дніпропетровську, на Перемо�

зі. Завтра вранці потрібно зустрітись у
Спілці письменників, а потім з “першим” в
обкомі.

Зустрічі були теплими і плідними. Як
наслідок — ми отримали квартиру для роз�
селення сім’ї письменника Сергія Завго�
роднього, телефонізували дім на Ломівці.

Одним словом, “обкомівських пенатів” по�
кидали в гарному настрої. Наостанку Олесь
Терентійович запитав у Віктора Григорови�
ча Бойка (той тоді очолював обласну пар�
тійну організацію):

— А роботу по забудові сіл ви у полтав�
чан запозичили?

— Та ні! Це вони у нас перехопили.
Цікавою вийшла розмова з давніми

друзями: Олександром Биліновим, Сергієм
Завгороднім, Іваном Шаповалом.

— А тепер — на Монастирський острів,
до Тараса. З усією сім’єю!

Відразу скажу, що якось боляче відчу�
вав: це його остання поїздка до нашого
Кобзаря. Він з якоюсь легкою задумою
обійшов пам’ятник і запропонував сфото�
графуватись. Я намагався вмовити його ще
прогулятися островом, та він сказав: “В до�
рогу. Сестра заждалась”.

Справді, у дворі, в Ломівці, зібралася
вся родина. Просто під небом був накритий
стіл. Розгорілася жвава розмова, спогади,
жарти. Коли дещо втихли, я вловив мить і
запитав:

— А все�таки, Олесю Терентійовичу, де
ви народилися? На Полтавщині, в селі Су�
хім, чи, як стверджує сестра, в Дніпропет�
ровську? Він зробив красномовну паузу — і
враз, акцентуючи, відповів: “Та яке це має
значення? В Україні!!! Давай краще загляне�
мо до кімнати, де писались “Прапороносці”.

Гончар провів мене в кімнату під низе�
сенькою стелею. Пахло материнкою і чебре�
цем. Сивочолий Майстер, я бачив по очах,

щось хотів сказати, але якось скрушно мов�
чав. Я теж не порушував тиші, бо ж знав: це
зустріч і прощання з юністю. Здогадувався
про його давню мрію: все це зберегти, бо вся
творча інтелігенція Дніпропетровщини хоче
бачити у цій хатині музей. Адже саме тут у
фронтовій шинелі наопашки, при світлі ка�
ганця, вставленого в патронну гільзу, він тво�
рив героїчні сторінки своєї звитяжної одісеї.

Нас викликали у двір саме в ту мить, ко�
ли я запевнював письменника, що музей
усе�таки буде.

Вся родина, з сестрою і дружиною Ва�
лентиною Данилівною, уже зібралася під
крислатим горіхом — свідком перших поба�
чень іще юного Олеся — студента�фронто�
вика. У ті важкі роки взимку через замерзлий
Дніпро з Ломівки ходив він на університет�
ські лекції, аж на Шевченківську вулицю.

Час летів, як на крилах. Сестра ще хоті�
ла показати брату свої улюблені квіти, що
пломеніли на окрайці городу. Та Олесь Те�
рентійович якось аж загадково спішив, а
тому, вже виходячи з двору, сказав:

— Приїжджай до мене у Київ, побачиш
квіти ще кращі.

Терпке, блискавичне прощання. Маши�
ни вже вимчали за місто. На розвилці сте�
пових доріг зупинилися. Обличчя обвівав
легкий полиновий вітер. Обійми. Добрі по�
бажання. І машина поринула в глибину сте�
пів, які він так любив.

ПРОРОЧИЙ СОН
Мати Олеся Гончара, 

Тетяна Гаврилівна Гончар, померла, 
коли Сашкові не було ще й двох років.

В хатиночці сестри
Благій —
Ну й що казати! —
Олесю Гончару наснилась мати.
— Стояв на березі ріки,
А храм — навпроти.
Запраг до нього допливти —
Вир побороти.
Гребусь…
Гребусь…
Нічого не виходить.
Вже потонуть боюсь
І раптом — човен сходить
Над хвилями.
А в ньому жінка в білім…
Я в човні вже!
І руки занімілі
Милує жінка…
Чи не ти це, нене?
Вона ж: “Іди у храм —
І помолись за мене.
І помолись за степ,
За Україну,
Прошу тебе, молися…
Сину… сину…”

Пророчий сон.
Крізь дні буття суворі
Він став реальністю.
Він справдився в “Соборі”.

ГОЛОС ГОНЧАРА
Олесь Терентійович!
Чую голос Ваш,
Провісних сподівань м’яку вимову.
Ви увійшли у наш розгардіяш,
Мов яблунь цвіт у пору поранкову.
Йдете Ломівкою по свіжім моріжку
І квіття оглядаєте, і груші,
І брилу відсуваєте важку,
Щоб освятить “Собором” наші душі.
Руки легкої твердість я вловив.
І Ваших слів нечувану прозорість,
Щоб осягнуть — позич у сонця крил! —
В них віщих сфер світилася високість.
…Вже дзизнули колеса,
Я спитав: — В які краї?
Чи, може, вже на Київ?
— Ні! У степи!
До жайворів.
До трав.
Їх прадідівський дух ще не покинув.
Відчув, що бачу Вас в останній раз,
Що більш у Ваші не погляну очі,
І не вгашу неправедних образ…
А шлях летить,
А шлях собі гуркоче!
Ваш голос — голос совісті.
Звучить
Душевна енергетика й понині.
У ній усе життя, як вічна мить,
Як цілий світ у степовій росині.

Сергій БУРЛАКОВ,
м. Дніпропетровськ

12 Незабутні

До 85-річчя від дня народження Олеся Гончара
3 квітня ц. р. виповнюється 85 років з дня народження Оле-

ся Гончара. Редакція з вдячністю прийме читацькі спогади,
враження, фотографії про видатного письменника для публі-
кацій на шпальтах тижневика.
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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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— Яке відновлення?
Дайте руїнам спокій! Треба
будувати нові храми. Від�
ступити на метрів десять
вбік і збудувати новий со�
бор. Скажімо, в пам’ять
Михайлівського Золото�
верхого. Бо архітектуру ще
якось можна умовно від�
творити… Але живопис,
фрески, мозаїку? 

— Хочуть Десятинну
церкву відтворити…

— Дуже смішна ідея.
Вони ж не зможуть навіть
копію зробити. Зрештою,
кого цікавить копія? Греки
чогось не поспішають від�
будовувати Парфенон. Мо�
же, у них мармуру не вис�
тачає? Вже скільки століть
бовваніють руїни… Чи не
тому, що туриста не прива�
биш копією. Вони їдуть по�
мацати оригінал, якогось
камінця прихопити в кише�
ню. Доторкнутись до віч�
ності… Нехай їх і дурять:
періодично привозять но�
вого щебеню. А у нас? Ка�
жуть, що в незалежній Ук�
раїні збудували 2000 хра�
мів. Багато… А чи є поміж
них бодай один визнач�
ний? Не кажучи про ше�
девр… Ну от як можна за�
раз створити ікону Рубльо�
ва? Чи фрески Діонісія…
Це неможливо.

— У Михайлівському
ніби є фрески…

— Аякже, так на тебе
одинадцятим століттям і
“дме”. От вже ці мені “зод�
чі” із їхньою сверблячкою
до лаврів “ренесансу”… Бу�
дівничі. Якщо в Україні не
було єгипетських пірамід…
То що, може, нам їх треба
спорудити посеред майда�
ну Незалежності?

— Про “піраміди” не
знаю, а от Ворота Золоті
відновили…

— Кожух над руїнами
натягнули. Кого ми хочемо
обдурити чи здивувати?
Немає у нас шедеврів архі�
тектури. Знищили. Кого ці�
кавить церква Пирогощі?
Має якесь історичне зна�
чення? XXI століття… Кра�
ще б залишили пам’ятний
знак. Мовляв, тут стояла
церква, в котрій князь Ігор
молився перед походом.
Натомість відбувається ма�
сове знищення раритетів.
Видубецький монастир…
Закинутий, нікому не по�
трібний. Недавно я був у
Переяславі�Хмельницькому.
В якому жахливому стані

там Успенський собор…
Зате знаходяться гроші на
все оте мармурове столич�
не страхіття. Позорище…
Більших ворогів архітекту�
ри, аніж самі архітектори,
поки що немає. Оті скляні
ящики, що мовби натяка�
ють на ультрамодерн, нас�
правді нічого не виража�
ють. Та ще у сімдесяті у
Белграді спорудили таке
скляне диво, готель “Інтер�
континенталь”. Помпез�
ний… Тоді він вражав. Сьо�
годні Європа відмовилась
од скла. Із запізненням на
шістдесят років “попхали”
його на Київ. Будь ласка,  в
центрі столиці біля консер�
ваторії, класичної архітек�
тури, склепали отой скля�
ний “дніпрогес”…

— Попри те, що у Єв&
ропі дбають про природ&
ний матеріал, ультра&
скляний дизайн — також
не рідкісне явище…

— Віддають перевагу
екологічно чистому дереву.
Та ще й нам пропонують за
“європейськими” цінами. А
ми вже встигли повикидати
на смітник  старовинні комо�

ди й шафи. Понаставляли
“стєнки”, “коври” і псевдо�
кришталь. Замість того, аби
відновити в старовинних бу�
динках дубову столярку, лі�
пимо “єврорами”. Жах… 

— Країну охопив то&
тальний несмак… Як
інакше пояснити?

— Відбулась підміна по�
нять. Що копія, що оригі�
нал… “Все єдно”. Гроші,
гроші й гроші. Склепати ко�
пію набагато дешевше, ніж
відреставрувати оригінал.
“Каждая епоха должна ос�
тавіть свой слєд”, — так со�
бі думає група псевдоесте�
тів. Крім цієї совдепівської
“мантри” у їхніх мізках не�
має нічого. Порожньо… Це
ж смішно подумати, що че�
рез сто років майдан Неза�
лежності вважатиметься
шедевром. Уже сьогодні
його забудова –  позавчо�
рашній день. А вони все на
Ейфелеву вежу кивають,
мовляв, теж колись назива�
ли страхіттям Парижу. Але ж
то великий Гауді споруджу�
вав… Було зовсім інше мис�
лення, на сто років напе�
ред. Модерн. Філософія… А

тут притягнули кримську ка�
пітель, яка не має жодного
відношення до України, на
гору традиційно воздвигну�
ли жінку з піднятими вгору
руками.  Це все уже було,
було, було. І не тільки у ста�
ровинному Будапешті. На�
віть на мості Патона. Стіль�
ки отого радянського псев�
домонументалізму, з підня�
тими руками… На ВДНХ
снопи тримають, на мості
Патона голубів. На Майдані
– калину. Крутенна символі�
ка, а ще крутенніше мис�
тецьке вирішення.

— Недоучки?
— Мабуть. Як інакше

можна було поєднати баро�
кові рельєфи, “піраміди” та
“дніпрогес” на Майдані? А ще
мали ж сверблячку: “дванад�
цять апостолів” – видатних
людей України — поставить.
У Будапешті вже давним�дав�
но стоїть такий скульптурний
ансамбль. Століття…

— Краще би замки
відновлювали… Небага&
то  вже їх і залишилось.
Кам’янець&Подільський,
Мукачеве, Львів… У Су&
ботові церква Богдана

Хмельницького у жахли&
вому стані.

— Ми колись з Володи�
миром Вербицьким, фана�
том музейної справи, по�
дали до Кабінету міністрів
чотириста фотографій руїн
архітектурної спадщини.
Раритети, з котрих пороби�
ли туалети. Від “державни�
ків” досі ніякого відгуку та
ще й фотографії не повер�
нули. Згубили.  Зараз зай�
маюсь Черніговом. Розум�
ники вирішили котлован
“організувати”. Вирити та�
кий собі “метроград”, на
кшталт столичного. У місті
порожні площі, в магазинах
— хоч велосипедом виру�
люй – у людей грошей не�
має… Зате як у Києві. Чому
би в якомусь Жаб’є підзем�
не “сільпо” не вирити?

— Пане Анатолію, ад&
же ви архітектор… Хіба у
вас немає нових ідей?

— За фахом я “музей�
щик”, за духом “антиархітек�
тор”. Тому що виступаю про�
ти ідей, що висувають сучас�
ні “бабушкіни”. Ніколи ніщо
не ламаю. Мій концепт: бу�
дувати на чистому місці. Це

ж вам не анекдот із Лядськи�
ми воротами…

— Який анекдот?
— Це коли споруду 21

століття “макіяжать” під
старовину. Ніби у Софій�
ському заповіднику… Шту�
катурка 18�19 століття, а
цегляний каркас — оди�
надцятого. Традиційно, ту�
ристам на втіху, виставля�
ють шмат древньої “клад�
ки”. Світова практика. При�
ємно торкнутися вічності…
От і стоять посеред площі
Незалежності ті нещасні
Лядські ворота дворічної
“старовини” з лейблом
“кладки” на боці. 

— Абсурд… Навзаєм
також розкажу анекдот.
Гуляє Києвом… Мовляв,
от би ту позолочену Ляд&
ську браму перетягнути
до будинку Київської
держадміністрації. Зро&
бити таку собі тріум&
фальну арку…

— Сміх крізь сльози…
Чомусь люблять шукати
якусь надтонку межу між
чорним та білим. Я не при�
хильник цих нюансів. Висо�
ке мистецтво відчувається
одразу, воно заворожує. Це
не обов’язково дихання ста�
ровини, шедевральне “ві�
тання” від майстрів Рене�
сансу. Йосип Цадкін – наш
сучасник. Геніальний скуль�
птор. Його образ “Ван Гога”
та “Зруйнованого Роттерда�
ма”… То шедеври. Останній
встановлений на площі Рот�
тердаму. Його інша назва:
“Місто з вирваним серцем”.
Це не просто відтворення
ілюстрації з дитячої книжки
про Кия, Щека, Хорива та
сестричку Либідь. У Цадкіна
філософський образ. Лише
натяк на людську постать…
Там, де серце, немов слід
від воронки. Вирване й по�
шматоване. Пам’ять про
трагедію зруйнованого нім�
цями Роттердама.

— На завершення
щось нейтральне і незаан&
ґажоване у нашу архітек&
турну дійсність… Ваша
думка про “Чорний квад&
рат” Малевича. Шедевр? 

— Насмішка. “Чорний
квадрат”  виявився чудесною
нішею для “інвалідів” живо�
пису. Хто не вміє малювати –
працює “під Малевича”.

Розмовляла 
Уляна ГЛІБЧУК

На фото: фрагмент
розпису Церкви Святої
Трійці у Македонії та за�
гальний вигляд храму.

НІША ДЛЯ «ІНВАЛІДІВ» ЖИВОПИСУ...

КРЕДО МИТЦЯ

Фільм “Алла Горська” — це не
крик душі, це — стогін. Це сумна,
трагічна історія, яка продовжу-
ється у наші дні. Біль душі Алли
Горської, її яскрава творчість, її
беззахисна, безмежно відверта
чесність і самовідданість у справі
відстоювання права Нації на жит-
тя у власній Українській Державі,
досі  відомі лише її найближчим
друзям, сподвижникам і обмеже-
ному колу інтелігенції. Нація про
Аллу, наразі, переважно, десь
щось таке ніби чула; у школі її “не
проходять”…

Справа навколо хронікально-
документального фільму “Алла
Горська” проста і прозора, як крап-
ля води: його треба демонструвати
на широкий загал. На це потрібна
відповідна вказівка відповідного
адміністратора. Відповідний адмі-
ністратор під свою вказівку хоче
мати аргумент (наприклад, якщо
фільм отримав якусь “гілку” на між-
народному кінофестивалі у… при-
міром, Сан-Себастіані). 

Щоб отримати міжнародне
відзначення і їхнє визнання нашої

України там — треба туди повезти
фільм. Щоб його туди повезти,
треба мати аж 2000 (дві тисячі)
доларів США. Це менше, ніж вит-
рачає один середній чиновник на
одну свою чергову поїздку не
обов’язково до якогось Базеля чи
Брюсселя, а й до Симеїза чи Ліва-
дії у справах особистих. 

Цей хамсько-бюрократичний
вислів — “немає грошей” — може
задовольнити хіба що відвідува-
чів дитячого садка, бо школярі-
початківці, йдучи вулицею, вже
досить точно називають цифри
вартості люксових автомобілів,
прибутку і майна їх власників, що
проїжджають поряд.

“Немає грошей” — це певний
комплекс сучасних понять і сто-
сунків у суспільстві, економіку
якого вже давно називають куч-
мономікою, що структурується не

за принципами раціональної до-
цільності, а за кланово-кримі-
нальними “понятіямі” і особами,
офіційно прикритими іноземним
словом олігархічні.

Водночас, “немає грошей” —
це певний етап життя творчої лю-
дини і її твору. Етап поневірянь і
приниження, а для декого — й
перевиховання, деморалізації,
падіння. Бо наступною сходин-
кою після “немає грошей” настає
“шукай спонсорів”, тобто отих,
що спішно пролітають поряд на
своїх люксових авто, не відрива-
ючись од мобілок — роблять гро-
ші, яких “немає”.

“Народ має знати своїх геро-
їв” — це третя і остання сходинка
після “немає грошей” і “шукайте
спонсорів”, з якої можна хіба що
впасти долу.

Розповідає автор фільму —

Олена Левченко: “Після 1988 ро-
ку, коли багато політв’язнів вий-
шло з таборів, я прочитала в
журналі “Дніпро” листи Алли Гор-
ської до О. Заливахи. Була враже-
на її сміливістю, благородством
і величезною любов’ю до України,
вдачею великого романтика. То-
ді це мене ще не виштовхнуло
на сценарій. Я зробила фільм
“Українці, ми врятовані” (про
першу “Червону Руту”), потім
зняла “Художник Микола Кума-
новський”… “Аллу Горську” пані
Олена почала створювати 1995
року. Сценарій прийняли у 1997-
му і запустили у виробництво. А
потім почався біг із перешкода-
ми… Прем’єра відбулася у Будин-
ку Кіно аж 20 грудня 2001 року. Ще
був один показ для вузького пись-
менницького кола. І все. Публіка
його не бачила.

А фільм необхідно подивити-
ся всім. Свідомим і несвідомим.
Українцям і не українцям.

На міжнародний фестиваль
фільм варто виставити. Але ще
важливіше — демонструвати йо-
го тут, в Україні, у великих сто-
личних кінотеатрах і напівзруйно-
ваних сільських клубах, де куль-
тура часом обмежується так зва-
ними дискотеками.

НЕМАЄ ГРОШЕЙ?! ЧИ СОВІС-СОРОМНО, ПАНОВЕ!

Не сподівалася, що розмова з Анатолієм Гайдама�
кою поверне у відверто архітектурне русло. Пан Гай�
дамака – народний художник України. Проте про
власну творчість обмежився лише скромними
“вкрапленнями”. У мистецтві трактує себе як поетич�
ного реаліста. Попри солідний список персональних
виставок не вважає живопис своєю основною спра�
вою. Будує храми. У Македонії, у місті Радовіш йде
до завершення церква Святої Трійці. За візантійським
каноном, проте ніякого “запобігання” перед серед�
ньовіччям. Сучасний храм. У Запоріжжі за ескізами
Гайдамаки будують церкву в козацькому стилі. Ос�
новне творче кредо: не руйнувати. Будувати нове. І
на вільному місці. На тлі сучасної архітектурної вакха�
налії вважає себе “антиархітектором”. 

“Немає грошей”, — ця сучасна універсальна формула, абсурдна за своєю формою і
брехлива за змістом, є чи не найяскравішою характеристикою діючої системи організо-
ваного гноблення національної освіти, охорони здоров’я, культури.
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Порівняння масштаб�
не. Воно включає приблиз�
но 2500 споживчих товарів
і послуг, 34 види занять для
перерахунку неринкових
державних послуг (охоро�
на здоров’я, освіта, дер�
жавне управління), 190 ін�
вестиційних товарів і 20 бу�
дівельних об’єктів.

ЧИ УКРАЇНА 
В ЄВРОПІ?

Середній рівень ВВП на
душу населення за парите�
тами купівельної спромож�
ності (ПКС) національних
валют до американського
долара, що використову�
ється в усіх порівняннях
(зокрема й для інших реґіо�
нів світу) як базова валюта,
1999 року по 15 країнах Єв�
ропейського Союзу з їхнім
377�мільйонним населен�
ням становив 23180 дол.
Серед них найвищі показ�
ники мав Люксембург — по�
над 43 тис. доларів, що
майже в 1,9 раза вище, ніж у
середньому по ЄС. Настіль�
ки вражаючі успіхи цієї ма�
ленької за чисельністю на�
селення країни значною мі�
рою визначаються дохода�
ми, одержуваними банків�
ським, а не реальним секто�
ром економіки. У найбіль�
ших за кількістю жителів
країнах Євросоюзу — ФРН,
Великобританії, Франції,
Італії — ВВП на душу насе�
лення майже однаковий —
23�24 тис. дол. А “найбідні�
шою” з 15 країн ЄС є Порту�
галія з 17,1 тис. дол.

Серед 43 країн Європи і
неєвропейських держав,
що беруть участь у євро�
пейських порівняннях, Ук�
раїна посідає “почесне” ос�
таннє 43�тє місце, маючи
ВВП на душу населення у
3693 дол. Додамо, що ця
величина в 1,9 раза нижча
середньосвітової (6980 дол.

1999 року), що включає,
зокрема, бідні країни Афри�
ки й Азії. На превеликий
жаль, наш показник стано�
вить лише 16% від серед�
нього рівня по країнах ЄС і
лише 11% — від рівня США.

За офіційним курсом
виходило б іще гірше —
близько 630 дол. на душу
проти 23653 для 15 країн
Євросоюзу, тобто якихось
2,7%.

Без зайвих коментарів
зрозуміло, наскільки ЄС
може бути зацікавлений
прийняти до своєї сім’ї та�
кого бідного, зате страте�
гічного родича. Причому
йдеться не про Мальту чи
Кіпр з 400�700�тисячним
населенням, а про країну,
що 1999 року мала все ще
майже 50 мільйонів і посі�

дала серед держав, пов�
ністю розташованих у Єв�
ропі (тобто крім Росії й Ту�
реччини), п’яте місце після
ФРН, Франції, Великобри�
танії та Італії за чисельніс�
тю населення.

Серед 13 кандидатів
першої та другої хвилі на
вступ до ЄС, ВВП на душу
населення коливається від
15813 дол. у Словенії (68%
до середнього показника
по ЄС�15) до 5441 дол. у
Румунії (23%). Вступ до ЄС
Туреччини (26% ВВП до
рівня Євросоюзу) з її
66�мільйонним населен�
ням, яка є давнім членом
НАТО, особливих позитив�
них емоцій у цьому співто�
варистві не викликає. А
нам іще до Туреччини да�
леченько.

БУДЬМО УВАЖНІ 
ДО ДЕТАЛЕЙ!

За продуктами харчу�
вання наш обсяг спожи�
вання на душу населення
становив 1999 року 30%
від рівня в країнах Євросо�
юзу. Ми ближче до євро�
пейців за хлібопродукта�
ми, картоплею, але істот�
но далі, коли йдеться про
м’ясо та молочні продукти.
А ось щодо одягу і взуття
наш сумарний рівень спо�
живання становить тільки
6%, щодо транспорту,
включаючи як витрати на
придбання легкових авто�
мобілів та бензину, так і
оплату проїзду в тролей�
бусах, автобусах, метро,
— приблизно в 22 рази
менше. У цілому ж за кін�
цевим споживанням на ду�
шу населення ми відстає�
мо від країн Євросоюзу
приблизно в 6,2 раза. Зов�
сім мізерні співвідношен�
ня за валовим нагрома�
дженням основного капі�
талу — лише 8%, у тому
числі трохи більше 3% за
витратами на душу насе�
лення на машини та устат�
кування. Загалом, куди не
кинь, нам до рівня Євросо�
юзу дуже далеко, відділяє
од нього не одна зупинка.

На єдиному пішохідно�
му переході в районі Мос�
тиської з Польщі до нас тяг�
нуть більш дешеві п’ятиліт�
рові сулії з олією, пральні
порошки й непогане взуття.

У нас найдешевшими
— за ціновими паритетами,
звичайно, якщо забути про
певну різницю в зарплаті,
— залишаються житлово�
комунальні послуги, транс�
порт і охорона здоров’я.
Щоправда, навряд чи хто з
громадян європейських
країн ризикне вирушити лі�
куватися в українські лікар�
ні, навіть попередньо при�
хопивши з собою постільну
білизну, ложку, тарілку, не
кажучи вже про ліки, або ж
спеціально приїде, щоб по�
кататися за 50 коп. на тро�
лейбусі.

ЩО ДЕНЬ
ПРИЙДЕШНІЙ 
НАМ ГОТУЄ?

Сьогоднішні реалії з
ВВП залишаються невтіш�
ними. Звичайно, не можна
забувати, що 1999�й був
для України роком най�
більшого спаду його обся�
гу. За той рік він становив
тільки 40,8% від рівня
1990�го. Останні три роки
наш ВВП потроху зростає:
на 5,8% 2000 року, досить
солідно — на 9,1% —
2001�го й майже 4% торік.
За три роки вийшло збіль�
шення на 20%, або до 49%
від рівня 1990�го. Тобто ми
все ще вдвічі бідніші, ніж
1990 року і перебуваємо
приблизно на рівні дуже
далеких 1968�1970 років.

На наступні чотири роки
Мінекономіки обіцяє нам
зростання ВВП на 28,3%. І
досягне він 63% наших, не�
високих за європейськими
мірками, показників 1990
року. Це буде ще навіть не рі�
вень кризового 1993�го. Ми
втратимо приблизно 20—25
років, тобто життя цілого по�
коління, для повторного ви�
ходу на рубежі 1990 року.

Андрій РЕВЕНКО,
доктор 

економічних наук

КРУ ВЖИВАЄ
ЗАХОДІВ

Столичне Контрольно�реві�
зійне управління підвело підсум�
ки ревізій і перевірок фінансово�
господарської діяльності 43 ки�
ївських установ і організацій
культури, у 39 з яких виявлено
порушення фінансово�бюджет�
ної дисципліни на загальну суму
понад 27 млн. грн., тобто у 75
разів (!) більше від попередньо�
го року.

Передусім, йдеться про ви�
трачання бюджетних коштів (їх
завжди мало), умови отриман�
ня, призначення і використання
яких чітко детермінуються відпо�
відними документами і не по�
винні викликати непорозумінь.
Здавалося б, усе ясно: є кошто�
рис, а отже, й напрямок витрат.
Проте порушення вимог щодо
кошторисного комплексу керів�
никами закладів культури столи�
ці завдало державі збитків в ми�
нулому році на суму 368 тис. грн.
Так, у мистецькому навчальному
закладі “Натхнення” отримали і
сплатили за енергоносії майже
30 тис. грн. ще до того, як ці
енергоносії отримано, а ще по�
над 13 тис. грн. взято з капіталь�
них витрат на поточні видатки.

У музеї мистецтв ім. В. та Б.
Ханенків за рахунок коштів бю�
джету, призначених на утриман�
ня установи, оплачено навчання
сина головного бухгалтера, пе�
ревищено суми витрат на зар�
плату, за рахунок поточних про�
ведено капітальні витрати (май�
же 25 тис. грн.), включено до ви�
датків на оплату праці витрати
на придбання проїзних квитків
(майже 19 тис. грн.). Загалом у
музеї виявлено фінансово�
бюджетних порушень на суму
близько 50 тис. грн.

У 13 об’єктах контролю (30%
від перевірених) виявлено пору�
шення, пов’язані із зайвою опла�
тою на загальну суму 63,2 тис.
грн. На 11 об’єктах виявлено не�
законні витрати державних кош�
тів по зарплаті, преміях, матері�
альній допомозі (зокрема в Ки�
ївському театрі ляльок і Націо�
нальному музеї ім. Т. Шевченка).

Майже на 140 тис. грн. вияв�
лено порушень при наданні в
оренду нежитлових приміщень
(зокрема у кінотеатрах “Жов�
тень”, “Ленінград”); занижува�
лися ставки орендної плати, у
документації зменшувалися об�
сяги орендованих площ…

Цікавий економічний прийом
виявлено у деяких з ревізованих
організацій і установ культури —
облікове заниження вартості ак�
тивів. Наприклад, у “Київському
молодіжному театрі” не прове�
дено дооцінку основних засобів
на 23, 7 млн. грн.(!), у кінотеатрі
“Загреб” — на 2,04 млн. грн. Яс�
но, що це створює підстави для
виникнення певного інтересу не
тільки з боку фахівців на ринку
нерухомості, а й з боку контро�
люючих органів.

Вжитими заходами з боку
КРУ забезпечено відшкодування
втрат у цій сфері столичної ді�
яльності на суму 26,8 млн. грн.,
притягнуто до дисциплінарної та
матеріальної відповідальності
31 посадову особу, до 62 осіб
застосовано адміністративні
стягнення, передано до право�
охоронних органів матеріали ре�
візій 4 установ культури на суму
збитків 514,4 тис. грн.

Досвід Києва найближчим
часом буде поширено на всю Ук�
раїну.

Стефан КОСТКА

ЦИФРИ І ФАКТИ
— Багато хто з читачів

уже мало вірить владі, обі-
цянкам і “не дуже смачним”
статистичним звітам. Тому
чи не могли б Ви, Тетяно Ми-
колаївно, почати з кінця, тоб-
то з солодкого екзотичного
десерту?

— Екзотика в бюрократії? Ну
хіба що ось таке: наше управлін-
ня відмовилось од виділених нам
коштів у сумі 30 тис. грн. на капі-
тальний ремонт старого будинку,
в якому ми розміщуємося. Водно-
час ми вийшли з ініціативою до
своїх колег з інших управлінь і ра-
йонів столичної адміністрації під-
тримати нас у цій справі аналогіч-
ним чином, а отже, спрямувати ці
кошти на забезпечення рівня міні-
мальної заробітної плати у бюд-
жетній сфері м. Києва (185 грн. з
1 січня 2003 року). Тим більше,
що груднева середня заробітна
плата працівників культури, осві-
ти, охорони здоров’я у столиці бу-
ла вдвічі нижчою від середньої по
місту.

— А чи ці, обділені зарпла-
тою, працівники якось обра-
жалися, виступали з вимога-
ми?

— Було зареєстровано колек-
тивні трудові спори між ЦК проф-
спілки медиків і Мінохоронздо-
ров’я. Було визнано факт пору-
шення закону і прийнято відповід-
ні Постанови уряду. З цього року
вирішено призупинити дію поло-
ження про прирівняння середньої
зарплати у закладах культури, ос-
віти, охорони здоров’я до серед-
ньої по промисловості. Причина

проста — немає коштів у дер-
жбюджеті. А тим часом, у бюд-
жетній сфері працює 26,6% киян,
серед яких найбільше працівників
із зарплатою нижчою од прожит-
кового мінімуму.

—  Як сприйняли Вашу ініці-
ативу колеги з інших підрозді-

лів адміністрації?
— На колегії нас підтримали,

передусім, працівники освіти, ін-
ших управлінь. Адже ситуація ві-
дома: незважаючи на масу вакан-
сій, молоді педагоги не хочуть йти
на зарплату у 270 грн. Тому наша
пропозиція — це реальний крок у
напрямку зміцнення статусу інте-
лігенції.

— Тетяно Миколаївно, ска-
жіть, будь ласка, чи мають
підстави чутки про наповнен-

ня Києва мігрантами з реґіо-
нів?

— Кількість громадян-приїж-
джих, які працюють в Києві з ін-
ших реґіонів України, оцінюється
приблизно у 180 тисяч осіб. І всі
вони тут знаходять роботу. Зараз,
після проведеної нами перевірки

підприємств столиці, виявлено
додаткові робочі місця. І це при
тому, що керівники близько 40%
підприємств намагаються прихо-
вати свої резерви ринку праці.

— Але ж Київ — це певний
виняток. У західних реґіонах
люди не можуть знайти робо-
ти…

— Там ситуація ускладнюєть-
ся ще й тим, що має місце певна
невизначеність. Значна частина
людей працює за кордоном, а тут

вони зареєстровані як безробітні,
сім’ї отримують субсидії…

— Яких професій сьогодні
потребують найбільше київ-
ські підприємства?

— Кваліфікованих слюсарів,
електрозварювальників, буді-
вельників, журналістів, менедже-
рів…

— Випускники яких вузів
найлегше знаходять собі робо-
ту?

— Перш за все — Національ-
ного технічного університету (КПІ).

— Чи це є ознакою того,
що змінилася ситуація по
конструкторах, технологах,
проектантах?

— Тут спостерігаємо явне
зростання вимог роботодавців.
Тому що, з одного боку, існують
вакансії з цих спеціальностей, а з
другого — є безробітні з таким фа-
хом. Роботодавець здатен і згоден
платити більше, але за більшу
фахову спроможність працівників.

— Чи можна сказати за Ва-
шими даними, що у нас розши-
рюється сфера виробниц-
тва?

— Цікаве запитання. Скажу
таке: якщо в цілому по Києву
приймають на роботу більше пра-
цівників, ніж звільняють, то по
промисловості — ситуація прямо
протилежна. А кількість новоство-
рених робочих місць у промисло-
вості становить лише 17% від за-
гальної кількості нових.

— Тобто народ іде у сферу
послуг, фінансів, управління
тощо…

— Це загалом характерно для
столиці. Тим більше, що є тенден-
ція виведення шкідливих вироб-

ТЕТЯНА 
КИСІЛЬОВА: 
«ПІДНЯТИ 
ЗАРПЛАТУ 
ВЧИТЕЛІВ»

НА РИНКУ ПРАЦІ

ФАКТИ І ОЦІНКИ

Моїй співрозмовниці — Тетяні Кисільовій — не позаздриш;
вимоги, що пред’являються до столичного Головного управлін-
ня зайнятості і працевлаштування, яке вона очолює, чіткі і кате-
горичні: у Києві не повинно бути безробітних серед бажаючих
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14 Прошу допомоги

ЖАХЛИВА НІЧ

“Це сталося в березні 2001 року, — зга-
дує Леся. — Близько третьої години ночі, ко-
ли всі мешканці квартири мирно спали, тра-
пилося лихо: вийшло з ладу пластмасове
кріплення до бачка в туалеті. Вода просочи-
лась у квартиру поверхом нижче.

“Ви безсовісна жінка! Подивіться, що ви
натворили!” — кричала на мене потерпіла
сусідка Лідія Іванівна (з етичних міркувань
ім’я змінено).

“Я не винна, — пробувала виправдатися
я, ведучи розмову коректно і не опускаючись
до базарної лайки, — але оскільки аварія
відбулася на моїй території, — я звичайно
допоможу Вам із ремонтом. Але давайте
зробимо все за законом”.

Наступного дня комісія ЖЕКу, оглянувши
сусідчину квартиру, встановила, що для від-
будовного ремонту слід побілити стелю, пе-
реклеїти шпалери та відремонтувати елек-
тропроводку на загальну суму 281 гривня 83
коп.

НЕВГАМОВНИЙ АПЕТИТ

Позичивши гроші, я вирішила негайно
розрахуватися з сусідкою і навіть встигла
сплатити їй 160 гривень, щоправда без роз-
писки: ми ж сусіди. Прийнявши гроші, сусід-
ка заявила: “Мені гроші не потрібні — робіть
мені ремонт”. Погодившись, я домовилася з
майстром по ремонту квартир, і вони, разом
із сусідкою, поїхали на ринок “Юність” за
придбанням (за мої гроші) нових шпалер.
Але на ринку від багатющого вибору товару
очі Лідії Іванівни розгорілися. Вона почала
вимагати для себе “елітні” шпалери, вартість
яких значно перевищувала ціну її стареньких
та вицвілих, що були залиті. Потім сусідка й
зовсім завередувала: “Той ремонт, що ви
збираєтеся мені робити, мене не влашто-
вує!”, — і зовсім відмовилась од моїх послуг.

Збентежена, я звернулася за порадою до
майстра ЖЕКу Г. Ольшанської, яка сказала
мені так: “Гроші Ви сусідці давали, на ринок
возили, ремонт зробити намагалися, отже,
совість Ваша чиста. Не ваша вина в тому, що
вона сама не знає, чого хоче”.

Я заспокоїлась, але навіть не уявляла,
що за моєю спиною збираються чорні хмари.
Через два з половиною місяці після залиття
Лідія Іванівна звернулася до науково-дослід-
ного будівельного інституту з проханням
провести в своїй квартирі комплексний ре-
монт. Окрім заміни шпалер та штукатурки
стель, загальноремонтні роботи вмістили в
себе також паркетне покриття, облицьову-
вання кахлем та багато інших відбудовних
робіт, які не мали нічого спільного з наслідка-
ми конкретного залиття. Маючи на руках
кошторис, що вп’ятеро перебільшив суму
збитків, окреслену ЖЕКом, сусідка підступно
подала на мене до суду. Напевно, вона вирі-
шила витягти з мене якомога більше грошей,
за мій рахунок зробити собі євроремонт, ви-
користавши факт залиття як привід.

“Совість у Вас є? — запитала я сусідку,
— Ви, мабуть, думаєте, що я банкір? Ні, я —
звичайний бібліотекар і отримую досить
скромну платню. Крім того, у мене на утри-
манні студентка-дочка та мати — інвалід II

групи. Чому я повинна робити Вам євроре-
монт? Я згодна відшкодувати лише те, що
заподіяно залиттям і передбачено коштори-
сом ЖЕКу”.

ЧЕСНА ЛЮДИНА 
В ЦІЙ КРАЇНІ БЕЗПРАВНА

“Мені не пощастило з адвокатом, — про-
довжує свою гірку сповідь Леся, — я довіри-
ла свою справу непорядній жінці, жадібній до
грошей. Вона висмоктала з мене чималу су-
му, а до справи поставилася дуже непрофе-
сійно і недбало. Лише один факт: адвокат не
пред’явила суду навіть кошторис про залит-
тя, складений ЖЕКом, і суд розглядав лише
кошторис будівельного інституту. Вона не
потрудилася довести, що Інститут взагалі не
мав права робити експертну оцінку наслідків
залиття, а його кошторис, складений (до ре-
чі, не державною мовою) через два з полови-
ною місяці після подій, не мав ніякої юридич-
ної сили.

Справу було програно, і суд ухвалив
стягнути з мене 2 107 гривень, з урахуван-
ням моральної шкоди, яку я Лідії Іванівні не-
мовби заподіяла. До того ж, усі судові витра-
ти традиційно також були покладені на мене.

Не вірячи в таку несправедливість, я по-
дала скарги в Апеляційний, а потім у Верхов-
ний суд. Але у мене немає ні грошей, ні
впливових покровителів. Тому судді постави-
лися до мене байдуже. В Апеляційному суді,
на мій погляд, мою справу або взагалі не чи-
тали, або на всі мої пояснення просто зап-
лющили очі. А до Верховного суду мене й не
допустили, оскільки, на думку членів судової
колегії, докази, наведені в моїй касаційній
скарзі (цитую): “Не містять ознак неправиль-
ного застосування судом норм матеріально-
го або процесуального права”.

Всі свої гроші я витратила на суди, моє
майно описане і підлягає конфіскації. Але
заради того, щоб не перемагало зло, сидіти
склавши руки я не збираюся, а буду продов-

жувати в міжнародних інстанціях шукати
справедливості. Тим більше, що моя дрібна
справа давно вже вийшла за рамки побуто-
вого залиття, а йдеться про порушення укра-
їнською судовою системою мого почуття
людської гідності. Як громадянин, я не хочу,
щоб у нашій країні могли чинити з кожним, як
зі мною.

КОМЕНТАР ЮРИСТА 
ЛАРИСИ ГОРНОСТАЄВОЇ

У народі кажуть, що близький сусід
краще, ніж далека рідня. Кажуть і таке:
“Сусіда держись, з сусідом дружись”. Що й
говорити, з сусідкою, що мешкає на ниж-
ньому від неї поверсі, Лесі Туровській аж
ніяк не пощастило.

Хочу відзначити, що Лесин випадок,
на жаль, не поодинокий. У зв’язку з тим,
що, як правило, в нашій державі завжди
обмаль грошей на проведення не тільки
капітальних, але й профілактичних жит-
лових ремонтів, досить часто виникає
ситуація, коли, перефразуючи слова відо-
мої пісні з фільму “Велика перерва”, хо-
четься застогнати: “Ми заливаємо, нас
заливають...” Водопостачальні системи,
особливо у старих будинках, не витри-
мують ніякої критики: нескінченно те-
чуть крани, ревуть труби, а у сантехни-
ків ЖЕКів і вдень зі свічкою не знайдете
необхідних деталей.

Якщо в вашій оселі трапилося побу-
тове лихо — хочу порадити головне:
Люди! Залишайтеся людьми.
Пам’ятайте: якщо у вашого сусіда вчо-
ра “зірвало” кран — завтра те саме мо-
же відбутися у вас. Допомагайте один
одному, зберіться разом для обговорен-
ня, без зайвих звинувачень та образ,
спільно вирішуйте проблеми спільного
проживання. Не доводьте справи до су-
дового розгляду, бо в такому випадку,
як це трапилося з Лесею, може закру-

титися байдужа та бездушна судова
машина, не зацікавлена в тому, щоб
справедливим чином виправити ситуа-
цію.

На мою думку, Леся із самого почат-
ку конфліктної справи припустилася по-
милок, що у кінцевому підсумку загнали її
в глухий кут. Незважаючи на щире серце
та бажання негайно виправити ситуа-
цію за свій кошт, Лесі не треба було од-
разу ж визнавати свою вину. Адже, нас-
кільки я зрозуміла, залиття відбулося
внаслідок ненавмисної і непередбачуваної
аварії.

У залитті квартири сусідки не було
також її злого умислу. Більше того, від
цього залиття передусім постраждала
Лесина квартира, про що Леся делікатно
замовчує.

Швидко зваливши всю вину на Лесю,
ЖЕК, на мій погляд, завчасно перестра-
хував себе від можливості власної відпо-
відальності за прорив гнучкої трубки.
Втім, якби сантехніки ЖЕКу система-
тично проводили профілактичний огляд
закріплених за ними квартир, такого ли-
ха, мабуть, не сталося б.

Ще один потенційний винуватець
аварії — це завод-постачальник такої не-
надійної сантехніки, оскільки саме він ви-
готовив пластмасове (а не металеве)
кріплення. З часом воно зносилося і одно-
го дня (а точніше, ночі) не витримало во-
дяного тиску і зірвалося.

Отже, це сама Леся мала проявити
ініціативу і подати позовну заяву і на
ЖЕК, і на завод. Але, попри це, жінка са-
ма зробила себе жертвою. А нахабна су-
сідка тим і скористалася.

І все ж таки, невже в нашій великій
державі і справді бракує реального за-
хисту від наклепників та шкуродерів?

На фото: Леся Туровська з усім стосом
скарг, які вона марно писала в різні інстанції,
шукаючи справедливості.

Чорнява піаністка у чорному платті сідає
за чорний рояль. Торкається клавіш — “Мі-
сячна соната”, сумна і велична, заповнює
зал філармонії. Зникає час, зникає відстань
— є тільки вічність. Піаністка грає із заплю-
щеними очима, ніби ноти вкарбовані в її сві-
домість. Зачарований зал навіть дихає тихі-
ше, аби не заважати музиці. Раптом у когось
в кишені задзеленчала мобілка. Власник те-
лефона сердито вимикає його, бо що зараз
може бути важливіше, ніж музика?

Коли концерт скінчився, піаністку Євге-
нію Демченко оточили друзі та шанувальни-
ки. Квітів подаровано стільки, що жінка не в

змозі охопити руками всі букети троянд та
гвоздик.

— Пані Євгеніє, ви граєте переважно
класику. Усі ці твори до вас виконували
тисячі піаністів. У чому ви бачите своє
художнє завдання: точно відтворити
музичний твір чи виконати його по-своє-
му, виразивши власну особистість?

— Якщо ми проведемо експеримент і за-
пишемо в студії, як десять різних піаністів ви-
конують “Місячну сонату”, то, слухаючи запис,
переконаємося: кожен з десяти виконував
твір по-своєму. Але ці нюанси помітні лише
фахівцю. Впевнена, що у XXII столітті “Місяч-
ну сонату” гратимуть і сприйматимуть не так,
як це робимо ми. Справжнє мистецтво зав-
жди віддзеркалює свою епоху, а сприйняття
мистецтва людиною — це також віддзерка-
лення епохи, в якій живе ця людина. Тому в
мистецтві неможливе механічне повторення.
Музика — це живий океан звуків, почуттів, ду-
мок, мрій, надій. Музика рятує, захищає, лі-
кує, музика потрібна людині, наче хліб, вода,
сонце...

— Пані Євгеніє, ви часто виступає-
те з концертами за кордоном. Як там
ставляться до українців?

— З великою повагою, симпатією і спів-

чуттям. Вітають, що ми здобули Незалеж-
ність, бажають нам успіху у розбудові держа-
ви. Знають про Чорнобиль, про наші нега-
разди в політиці та економіці, про те, в яких
злиднях інколи живуть і створюють шедеври
наші митці.

— Але ви — відома піаністка, дипло-
мант одного з престижних міжнародних
конкурсів. Мабуть, для вас не існує ма-
теріальних проблем?

— На жаль, матеріальну скруту відчуваю
і я, так само, як усі чесні люди в Україні. Ось
я сьогодні грала на цьому роялі, а він старий,
незручний... Нерідко виникає така ситуація:
мене запрошують на гастролі за кордон, а я
не маю грошей на дорогу.

— То вам теж потрібен меценат?
— Так. Якщо знайдеться меценат, який до-

поможе організувати мої концерти, я зможу
повністю розкрити свій творчий потенціал, гра-
тиму краще, дам більше концертів.

На фото: Євгенія Демченко після концерту.

Шановні друзі! Якщо ви можете мате-
ріально допомогти талановитій піаністці,
телефонуйте їй: 8-294-58-367.

«ЗОЛОТА» ДИТИНА
Трирічний сирітка Миколка Яценко

страждає на косоокість, але у виховате-
лів Васильківського дитбудинку, де
мешкає хлопчик, немає грошей, щоб зро-
бити дитині операцію.

Тетяна Петрівна Іванова, директор Ва-
сильківського дитбудинку, бере на руки Ми-
колку.

— Це “золота” дитина, — каже вона,
притискаючи хлопчика до грудей і ніжно
погладжуючи його русяву голівку. — Микол-
ка слухняний, розумний, лагідний, але доля
його не балувала. Неповнолітня мати хлоп-
чика відмовилась од нього в пологовому бу-
динку, і зараз, крім вихователів дитбудинку,
в Миколки немає нікого в світі. Хлопчик ду-
же хороший, здібний, але в нього косоо-
кість. Щоб вилікувати її, потрібна платна
операція, але фінансування дитбудинка об-
межене і ми не маємо можливості вилікува-
ти хлопчика. Якщо хтось із читачів “Слова
Просвіти” зможе допомогти Миколці, ми бу-
демо дуже вдячні.

Телефонуйте нам: 8-271-625-63.
На фото: Миколка Яценко та директор

Васильківського дитбудинку Тетяна Іванова.

ПАСТКА 
ДЛЯ ІНТЕЛІГЕНТНОЇ ЛЮДИНИ

У таку пастку потрапила київ-
ський бібліотекар Леся Туровська,
сімейний бюджет якої спустоше-
ний, а майно описано державним
виконавцем. “Зараз я суджуся вже
не стільки зі своєю непорядною
сусідкою, скільки з самою байду-
жою судовою системою, яка не
лише не бажає мене зрозуміти, а
навіть не хоче вислухати”, — роз-
водить руками Леся, що має намір
мужньо захищати свої права у Єв-
ропейському суді.

Сторінку підготував 
Олег ГУМЕНЮК
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Політика

Між Україною і дале-
кою від нас Колумбією по-
ки що немає дипломатич-
них стосунків. Але це не
означає, що в Колумбії ні-
чого не знають про Украї-
ну, чи що між нашими дво-
ма державами відсутні
економічні контакти. Про
це і про дещо інше — в  ін-
терв’ю з Надзвичайним і
Повноважним Послом Ко-
лумбії у Російській Феде-
рації Эрнесто Уертасом Ес-
кальоном політолога Вік-
тора Каспрука:

— Після виборів у Ко-
лумбії президентом став
колишній сенатор і губер-
натор Альваро Урібе. Які зміни очікуються
з його приходом до влади? 

— Мабуть, найзначніші — це ті, котрі стосу-
ються кардинальних реформ у напрямі забезпе-
чення колумбійської держави твердими юридич-
ними основами для протистояння збройним гру-
пам, що зазіхають на національну безпеку і де-
мократію. Президент надав пропозиції парла-
менту з приводу вищевикладеного в день свого
вступу на президентську посаду. Колумбійське
законодавство страждає через відсутність по-
дібних юридичних інструментів, адже держава
керувалася дотепер Конституцією 1991 року,
суттю якої був захист громадян від зловживань
держави. Але тепер зловживання в Колумбії ко-
яться наркоділками, збройними угрупованнями
тощо. Тільки сильна держава, авторитетний
уряд на тлі поваги до прав людини — така прог-
рама Президента Альваро Урібе.

— Чи готовий президент вести мирні
переговори з заколотниками з FARC? 

— Так, за умови прийняття встановленого
державою пакету законів, призупинення воєнних
дій, прийняття міжнародного контролю та участі
третьої сторони. Стосовно цього питання: під
час останньої поїздки в Сполучені Штати сень-
йор Альваро Урібе зустрічався з Генеральним
секретарем ООН Кофі Аннаном з метою обгово-
рення проблеми. 

— Починаючи з 2000 року, колумбійський
уряд одержав від США 1,3 мільярди доларів
допомоги. Чи допомогло це стабілізувати
соціальну сферу в країні? 

— Допомога, отримана колумбійським уря-

дом від США, не була обме-
жена лише військовим аспек-
том, а була спрямована на
підтримку розвитку різних зон
півдня країни, зміцнення
юриспруденції, втілення пла-
нів розвитку альтернативного
в зонах, котрі найбільше по-
терпіли від збройного кон-
флікту. 

— 39 років у Колумбії
триває партизанська вій-
на, можливо, необхідне
серйозне втручання США,
ООН, аби змінити ситуа-
цію на краще? 

— У країні склалася тра-
диція вирішення політичних і
збройних конфліктів без іно-
земного втручання. Не пе-
редбачається присутність і
північноамериканських сил

на нашій території. Збройні сили Колумбії спро-
можні захистити державу і народ Колумбії. Вод-
ночас Колумбія приймає допомогу країн, котрі
хочуть підтримати нашу боротьбу проти теро-
ризму і наркобізнесу, які стали проблемою не
тільки національною, а й міжнародною. У цьому
сенсі ми приймаємо північноамериканську допо-
могу в галузі судових питань і технологій. 

— Наркотики — мабуть, корінь усіх
проблем у Колумбії? Чи вдалося упродовж
останніх років істотно зменшити вплив
Маделлінського і Калійського наркокарте-
лів? 

— Картелі Калі і Маделліна практично зни-
щені, великі барони ліквідовані або ж взяті під
варту. Проте існує ще один новий картель, що
належить силам FARC. Він тероризує селян і
дрібних фермерів, котрі вирощують наркотичне
листя коку. Цей картель також контролює лабо-
раторії, процес виробництва та експорту нарко-
тиків у зоні сельви та гір, де існує вплив зброй-
них угруповань. 

— Багато хто бачить Колумбію одно-
боко — нафта і кокаїн, але ж ваша країна ба-
гата на природні ресурси. Як вони викорис-
товуються? 

— Звичайно, Колумбія — це не тільки нафта
і кокаїн. З усіх багатств, якими володіємо, най-
важливішим є наш народ — працьовитий і за-
повзятливий. Ми найдавніша демократія в Ла-
тинській Америці. Незважаючи на проблеми,
наш державний лад є незмінним. Колумбія —
сплав трьох культур: індійської, європейської (іс-
панське завоювання) і африканської. Значна

частина населення — білошкірі громадяни, бага-
то метисів…

Ми володіємо найбагатшою флорою і фау-
ною, величезними гідроресурсами, тропічними і
субтропічними лісами, океанським узбережжям.
У нас і кліматичні пояси, що охоплюють гори, са-
вану, посушливі зони, сніги, місця з найбільшою
кількістю опадів. Колумбія — це країна від Ка-
рибського моря й до Амазонки, від островів у Ти-
хому океані до найвищих вершин Анд. Тут — не-
вичерпні багатства мінералів, починаючи від зо-
лота і платини, й закінчуючи смарагдами, сріб-
лом, вугіллям, деревиною і газом. Ми намагає-
мося раціонально використовувати ці ресурси, і
експортуємо їх у багато країн світу. 

— Чи існують в колумбійській Амазонії
заповідники? Яким чином здійснюється
контроль за вирубкою лісів та збережен-
ням біологічної різноманітності цього реґі-
ону? 

— Проблема Амазонії і лісів у цьому реґіоні
— проблема не тільки Колумбії, але й усіх кра-
їн, що межують з долиною цієї великої ріки. Але
як у Росії чи Бразилії не завжди є можливість
відшукати необхідні кошти для реалізації еколо-
гічних завдань, так і у нас є певні проблеми. Але
головне, що ми над цим працюємо… 

— Всьому світу відомий лауреат Нобе-
лівської премії видатний колумбійський
письменник Габріель Гарсіа Маркес. Як га-
даєте, чи значний вплив спричинила його
творчість на колумбійське суспільство? 

— Письменник певною мірою впливає на
суспільство, якщо його творчість відбиває цін-
ності, стиль життя, культуру, мову, особистості
країни. У випадку з Габріелем Гарсіа Маркесом
його літературна творчість сприяє тому, що ми,
колумбійці, краще пізнаємо самих себе і тому,
що нас пізнають у світі. Габріель Гарсіа Маркес
— символ цієї Колумбії — сильної, глибокої, тро-
пічної, Карибської. Так само, як і видатний наш
живописець Фернандо Ботеро, Маркес через на-
ціональне бачення проблем веде до загально-
людського. Вони обоє і є Колумбія. 

— Знаменита колумбійська кава “Арабі-
ка” здобула всесвітню популярність. А що,
крім кави, експортує в Україну Колумбія? 

— Ми експортуємо банани, інші тропічні
фрукти, квіти, текстиль, вироби легкої промис-
ловості, автомобілі ручного збирання, вироби
побутової техніки, вироби зі шкіри та інших мате-
ріалів, котрі виготовлені вручну. А також м’ясо,
морепродукти, книги — мережа експорту з на-
шої країни є дуже широкою. Ми купуємо маши-
ни, літаки, вертольоти, укомплектовані деталя-
ми, виготовленими в Україні, а також турбіни,
мотори й інше устаткування. Перспектива роз-
ширення наших економічних відносин, гадаю, є
досить значною. 

«КОЛУМБІЯ —
ЦЕ НЕ ЛИШЕ КАВА, НАФТА І КОКАЇН»

ЩО РОБИТИМЕ
УКРАЇНСЬКИЙ
БАТАЛЬЙОН
В ІРАЦІ?

Недавнє рішення про при-
сутність окремого батальйону
радіаційного і хімічного захис-
ту в Іраці, прийняте Радою на-
ціональної безпеки і оборони,
ще повинна ратифікувати Вер-
ховна Рада. І ще одне маленьке
“але” — такий батальйон виру-
шає до країни тільки тоді, коли
сама країна його запрошує. Та з
Іраку наразі жодних запрошень
не було.

Українські вояки, як наголо-
шується, не братимуть участі у
військових діях, натомість знеза-
ражуватимуть територію, якщо
буде застосовано зброю масово-
го знищення. 

Рішення було прийнято на тлі
обережного потепління стосунків
з Вашингтоном — на капітолій-
ських пагорбах тимчасово забули
про торгівлю “Кольчугами” на
пагорбах Печерських. Разом з
тим Вашингтон останнім часом
дуже зіпсував собі стосунки з
Францією, керівництво якої ви-
словлюється категорично проти
військового втручання. Думка ж
України стосовно проблеми, як
завжди, особливо не цікавить ве-
ликих гравців світової політики.
Врешті, наша влада досі не роби-
ла безапеляційних заяв з приводу
— з Парижем та Берліном чи Ва-
шингтоном і Лондоном офіційний
Київ.

Поки що йдеться про поїздку
наших вояків до Іраку. Чимало
політиків висловлюються за те,
що їхати мають лише доброволь-
ці, до того ж, попереджені про те,
що їх чекає на уражених терито-
ріях. Та сьогодні цього не знає
ніхто, так само як і масштабу
ймовірної військової операції.
Відкритим залишається і питання
фінансування вояжу батальйону
на Близький Схід.

Чи проголосує “за” Верховна
Рада? Її рішення багато в чому за-
лежатиме і від того, як проголосує
Рада Безпеки ООН. Щоправда, не
варто забувати і про те, що рішен-
ня про наш батальйон приймало-
ся з подачі Президента Кучми,
який уже не раз “забезпечував”
потрібне голосування парламенту.
Попри те, що фракція вірних йому
соціал-демократів та опозиційних
комуністів уже висловилися проти
української присутності в Іраці.

Секретар Комітету з питань
національної безпеки та оборони
Верховної Ради Георгій Манчу-
ленко заявив, що “з’являються
побоювання, щоб полум’я мож-
ливого іракського конфлікту не
дійшло до кордонів України. Піс-
ля відправки батальйонів нам
потрібно буде готуватися до мож-
ливих терактів, і про це на сьо-
годнішній день потрібно говорити
відверто. Керівництво України хо-
че більш привабливо виглядати
перед західним співтовариством,
щонайперше перед США, оскіль-
ки питання з “Кольчугами” до цьо-
го часу ще не закрито, хоча по-
дібні рішення несуть для нашої
держави конкретну небезпеку.
Тому рішення РНБО я назвав би
передчасним”.

Людмила ПУСТЕЛЬНИК

Папа Римський Павло Іван Другий: —
Війна в Іраку стане поразкою для людства,
— про це Папа сказав у своєму виступі зі
щорічним Посланням світу. Понтифік різко
засудив можливу військову акцію проти Іра-
ку. За його словами, “не може бути виправ-
дання військових дій проти країни, чиє насе-
лення ось уже 12 років страждає від еконо-
мічного ембарго, війна — це завжди поразка
для людства”.

Герхард Шредер, канцлер Німеччини:
— Ми можемо роззброїти Ірак без війни. Іс-
нує мирна альтернатива, і ми боремося, щоб
її реалізувати, — такою була одна з головних
думок 40-хвилинного емоційного виступу лі-
дера німецьких соціал-демократів перед де-
путатами бундестагу. Пояснюючи позицію
свого уряду в іракському питанні, Шредер
виклав 5 головних тез:

“Перше, резолюція 1441 не передбачає
автоматичного застосування сили. Головне
завдання полягає в тому, щоб використати
всі можливості мирного розв’язання кон-
флікту. Друге: Ірак повинен у повному обся-
зі й активно співпрацювати з Радою Безпе-
ки ООН і військовими інспекторами. Нам
потрібна ясність стосовно іракської зброї
масового ураження, і, якщо така справді іс-
нує, її остаточна ліквідація. Третє, оцінка
роботи інспекторів і рішення про можливі
наслідки — прерогатива Ради Безпеки. Чет-

верте: вирішальним інструментом, що має
гарантувати знищення іракських озброєнь,
були й залишаються ефективні інспекції.
Таку практику треба розширювати й присто-
совувати до нових потреб. І, нарешті, п’яте,
наша мета — створити структури, які б га-
рантували обмеження безпеки, що вихо-
дить з Іраку, роззброєння і стабільність у
всьому реґіоні”.

Федеральний міністр закордонних
справ Німеччини Йошка Фішер: — Про
людиноненависницький, брутальний харак-
тер диктатури Саддама Хусейна ми не ро-
бимо собі жодних ілюзій. За його панування
Ірак напав на своїх сусідів Кувейт та Іран,
обстріляв ракетами Ізраїль і застосував от-
руйний газ проти Ірану та свого курдського
населення. Режим є жахливим для ірак-
ського народу. Тому з часу війни у Перській
затоці вдалося запровадити проти Іраку ді-
єву політику стримування, санкції та ефек-
тивний військовий контроль за зонами за-
борони польотів. Водночас ми повинні під-
тримати всі намагання країн реґіону, які ни-
ні докладають суттєвих дипломатичних зу-
силь, щоб спонукати уряд Іраку до повного
виконання резолюцій. Ірак повинен здійсни-
ти невідкладне, відкрите та мирне роззбро-
єння у співпраці з інспекторами.

За матеріалами інтернет-видань

ЯК «МИРНО РОЗЗБРОЇТИ ІРАК»?
Світ про можливий початок війни

57-річний президент Іраку
має стабільну репутацію крива-
вого диктатора й тирана. Він очо-
лив країну 17 липня 1979-го року
після відставки попереднього лі-
дера країни аль-Бакра. Одна з
версій відставки — був узятий
під домашній арешт. Ставши
президентом, Хусейн наказав
розстріляти найвідоміших при-
хильників аль-Бакра, а також
третину реґіональних керівників
партії БААС (єдиної в Іраку),
стільки ж вчорашніх соратників з Ради Революційного коман-
дування, десятьох міністрів. 

Саддам має двох дружин — першою стала його двоюрід-
на сестра, другою — екс-дружина керівника “Іракських авіалі-
ній”. Після її знайомства з Хусейном з першим чоловіком до-
велося терміново розлучатися.

Сьогоднішнє іракське законодавство передбачає смертну
кару за вихід з БААС (партія арабського соціалістичного відрод-
ження), за образу керівника країни, незнання його біографії і
“неналежну поведінку”. Крадіжка карається ампутацією руки,
серйозніші злочини коштують винному ноги. Офіційно заборо-
нено діяльність розважальних закладів, жінки не мають права
з’являтися на людях з косметикою на обличчі. 

Середня зарплата в Іраку — 300 динарів, тим часом за
курку треба заплатити 400. Держава видає своїм громадянам
тижневу пайку — незначна порція хліба, цукру, рису і марга-
рину. М’ясо і молоко у державній торгівлі майже не трапля-
ються.

За матеріалами інтернет-видань

ПЕРСОНА

ДУМКИ З ПРИВОДУ...

РЕЖИМ

АКТУАЛЬНО

ІСТОРІЯ САДДАМА
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Д овгоочiкуване вiдкриття цiєї кни-
гарнi вiдбулося нещодавно в Чер-
нiговi. Тривалий час активiсти То-
вариства, особливо голова облас-
ної “Просвiти” Василь Чепурний,

переконували мiсцеву владу в необхiд-
ностi такої книгарнi. Довелося долати
два мiфи, штучно роздмухуванi в наш
час. Перший — нiбито української книги
не iснує. Таке враження складається, як-
що подивитися книжковi викладки на ву-
личних стендах або досить бiдний укра-
їнський асортимент мiських книгарень.

Але ж українська книга iснує! У ви-
давництвах, до речi, не лише столичних,
а й реґiональних, у тому числi в Чернiго-
вi i Нiжинi, виходять чудовi книги рiзного
плану, для дiтей i дорослих. Ось i в ново-
вiдкритiй книгарнi представлено кiлька-
сот (!) назв українських книг. Та й усi по-

переднi роки наша обласна “Просвiта”, в
мiру своїх скромних сил i можливостей,
вела книжкову торгiвлю, завозячи зi сто-
лицi, зi Львова гарнi українськi книги.

Другий мiф — нiбито на українську
книгу малий попит. Знову ж досвiд об-
ласної “Просвiти” давно це спростував.
Книги купують, замовляють. У кожному,
найвiддаленiшому, селi знайдуться лю-
ди, що хочуть придбати українськi кни-
ги. I невипадково вже кiлька рокiв наша
“Просвiта” надавала послугу “Книга —
поштою”, розсилаючи книги на замов-
лення. Ця послуга надаватиметься i на-
далi. Нововiдкрита українська книгарня
Чернiгова також надсилатиме книги
поштою на вашi замовлення, шановнi
читачi. А подавати цi замовлення мож-
на на адресу обласної “Просвiти”:
вул. Воровського, 10, м. Чернiгiв,

14000. Отже, слiдкуйте за повiдомлен-
нями в нашiй “Сiверщинi”, в газетах “Бi-
ла хата” i “Просвiта”, iнших газетах, де
анонсуються щойно виданi книги, i за-
мовляйте. А те, що на нашу книгу є по-
пит, показав уже i перший день торгiвлi,
коли, помiж iнших, було куплено і кiлька
недешевих подарункових книг (хоча
взагалi цiни у книгарнi досить помiрнi).

На урочистому вiдкриттi книгарню ос-
вятив священик Київського патрiархату
о. Мирон. З вiтаннями виступили заступ-
ник мiського голови Чернiгова Вiктор Бе-
шун, голова обласної “Просвiти” Василь
Чепурний, котрий висловив вдячнiсть мi-
ськiй владi, особливо головi мiста Олек-
сандровi Соколову, за сприяння у вiд-
криттi книгарнi.

Особливiстю нового магазину є те,
що це культурологiчний заклад європей-
ського типу, де книги доповнюються iн-
шою духовною продукцiєю. Йдеться про
участь у роботi книгарнi нашої, добре
вже вiдомої, мистецької галереї “Крутi
сходи”. Ось уже 5-й рiк ця комерцiйно-
просвiтницька фiрма, подружжя Тетяни
та Олександра Жогалкiв, активно дiє у
примiщеннi обласної “Просвiти”, на дру-
гому його поверсi, де вiдкрито чудову
виставку (водночас — магазин) робiт
майстрiв народної творчостi: керамiка,
рiзьблення, вишивка.  Цi роботи також
представлено галереєю на продаж у но-
вiй книгарнi. А ще — аудiопродукцiя: ка-
сети i компакт-диски української музики:
класичної, духовної, народної, естрад-
ної. Вибiр — просто величезний. Якщо в
подiбних кiосках Чернiгова ви побачите
три — чотири такi касети чи диски, то тут
представлено близько ста (!) наймену-
вань.

Залишається вказати координати но-
вої книгарнi, що називається “Добра кни-
га”: Чернiгiв, вул. Шевченка, 9. Це в самi-
сiнькому центрi мiста, мiж стародавньою
П’ятницькою церквою i древнiми святи-
нями Чернiгiвського Валу. Сусiдство не
випадкове i символiчне. Заходьте, кни-
гарня запрошує!

Наш кор.
Фото Миколи Жогалка

ДЕ РОСТУТЬ
ПОКЕМОНИ?

Якось один мій знайомий запитав у
свого малого братика, чи до вподоби йо-
му Вінні-Пух. У відповідь отримав зне-
важливе: “А це що за покемон такий?”.
Думаю, що якби якогось його ровесника
розпитати про Котигорошка, то відповідь
була б такою самою…

І, тим не менше, в цей чудний час, ко-
ли світом правлять уже навіть не гроші, а
телепузики й термінатори, залишилися
диваки, що опираються цій “телевізорній
атаці”. Інакше б не зібралося в Житомирі
півдесятка ентузіастів, котрі спільними
зусиллями створили новий посібник для
вихователів дитсадків — “Де ростуть Ко-
тигорошки” (видавництво “Волинь”, м.
Житомир). Презентували вони своє діти-
ще в Житомирському дитсадку № 10.

Упорядниками книги стали люди, кот-
рі вже мають чималий досвід у педагогіці
та красному письменстві: кандидат педа-
гогічних наук та лауреат премії імені І. Огі-
єнка Людмила Бондарчук, дитяча пись-
менниця, лауреат премії імені Н. Забіли
Марія Пономаренко та викладач Жито-
мирського педагогічного університету іме-
ні І. Франка Леся Амірська. Проілюстру-
вала посібник майстер народного мис-
тецтва України Галина Ямчинська. Ідея
дизайну належить відомому житомир-
ському краєзнавцю та видавцю Георгію
Мокрицькому.

Сам посібник передовсім орієнтова-
ний не тільки на вихователів дитсадків, а
й на їх вихованців. У книзі зібрано широ-
кий спектр творів як загальновідомих
класиків (Тарас Шевченко, Леся Україн-
ка, Олена Пчілка), так і наших сучасників
(Ігор Калинець, Марія Пономаренко,
Дмитро Білоус та інші) поряд із перекла-
дами творів з латиської, польської, гру-
зинської та інших літератур. “Де ростуть
Котигорошки” подає поради виховате-
лям, як вводити дитину в сучасний світ,
не дозволяючи їй забути про все те, що
Україна накопичувала віками. Це книга
для нового покоління, котре має нарешті
зрозуміти, що ми є українцями і варті на-
багато кращого, ніж маємо зараз. Вона
має прищепити дитині ще у несвідомому
віці любов до творчості, гумору, естетики,
праці, ввічливості.

Кожен розділ є зібранням матеріалів,
котрі можна використовувати на тому чи
іншому тематичному уроці — це уривки з
прозових творів, вірші, приповідки, слов-
ничок ввічливості, смішинки, декілька
сценаріїв для маленьких дитячих поста-
новок… Словом, цей посібник може ста-
ти в пригоді не лише вихователям дит-
садків, а й батькам, котрі ще мусили зуб-
рити віршики про Леніна та партію, та все
ж хочуть виховати своє дитя у сучасному
дусі.

У новому посібнику варто виокреми-
ти одну цікаву особливість — тут чи не
вперше подається історія та концепція
українського дитинства, пов’язаного з
минулим нашого народу, його традиція-
ми: козацтвом, голодомором, війнами,
репресіями. З такої точки зору це ще
майже ніколи не розглядалось. Адже ни-
ні ми проходимо повз іще одну частинку
сучасного дитинства — маленьких жеб-
раків, і не задумуємось над тим, що цим
самим принижуємо їх, а значить і себе…

Отож, ця книга з’явилася саме на ча-
сі, як рятувальне коло для нашого сус-
пільства, котре інколи видається безна-
дійно хворим на рак душі. Лишається
сподіватися, що естафету видавництва
“Волинь” підхопить решта видавництв
українських міст, доки ще є час та мож-
ливість щось хоч трохи змінити.

Вероніка КАВУН,
м. Житомир

З ініціативи Правління Херсонської облас-
ної організації Всеукраїнського товариства
“Просвіта” в усіх обласних та районних бібліо-
теках Херсонщини досить активно працюють
“Читальні” товариства “Просвіта”. Окрім по-
повнення книжкового фонду книгозбірень та
пропаганди рідної мови, вони дбають про збе-
реження літературно-мистецьких традицій
краю, пошук талановитої молоді через залу-
чення її до участі у щорічному конкурсі “Поко-
ління-XXI”, а також ведуть належну пропаган-
ду літературно-мистецьких досягнень сус-
пільства через проведення презентацій нових

видань, гончарівських читань, літературних
вечорів, творчих звітів літературних клубів
(студій), читання просвітянських щорічників
“Чиста криниця”, “Степ” та журналу-іграшки
“Ірина”. До речі, спільно з Видавничим цен-
тром “Просвіта” херсонське видавництво
“Просвіта” підготувало й видало 1-й том “Істо-
рії “Просвіти” Херсонщини” (з використанням
невідомих джерел), альманах “Елінг” до
15-річчя однойменного літературного клубу,
інші книги, пов’язані з історією та культуроло-
гічною діяльністю реґіону. Це саме та праця,
що поєднує історію та сучасність у прагненні
пізнання розвитку нашого суспільства.

Як можна переконатися, коло читалень

товариства “Просвіта” розширюється, і при-
ємно відзначити, що розширюється саме в
сільській степовій місцевості, де першим
кроком до створення таких читалень послу-
жили творчі виступи юних просвітян — вихо-
ванців літературно-мистецької лабораторії
“Чиста криниця”. Просвітянські читальні при-
ходять у село, наповнюючи його новими здо-
бутками національного мистецтва слова.

Олег ОЛЕКСЮК,
голова Херсонської обласної організації

ВУТ “Просвіта”

ПРОСВІТЯНСЬКІ ЧИТАЛЬНІ ПРИХОДЯТЬ У СЕЛО

Перше знайомство з літературою

«ДОБРА КНИЖКА»
У ЧЕРНІГОВІ

Рік 2002 в Київському Національному уні-
верситеті культури і мистецтв був оголошений
Роком рідних мов. Окрім рідної української,
там вивчається ще 9 мов етнічних меншин, що
мешкають в Україні. Щомісяця, починаючи з
березня 2002 року, кафедра етнокультурології
готувала спеціальні заходи.

Так, 21 березня вшановували російську
мову, 25 та 26 березня — польську, 19 квітня
— німецьку, 16 травня — єврейську, 24 трав-
ня — румунську, 7 червня — болгарську, 25
вересня — грецьку, 20 жовтня — вірменську,
30 жовтня — словацьку, 14 листопада —
чеську, 29 листопада — кримськотатарську, 9
грудня — ромську, 19 грудня — корейську, 10
січня — угорську. 

І не випадково, що саме у Міжнародний
День мов (21 лютого 2003 р.) в університеті
відбулося свято. Тож на святі “Рідна мова
колискова” студенти кафедри етнокульту-
рології звітували про заходи, які проводили-
ся протягом усього року. У залі висіла вели-
ка колиска з лялькою, яку представники 12
етнічних меншин по черзі гойдали, викону-
ючи колискову пісню своєю рідною мовою.
Розпочала свято Ольга Назарівна Чикален-
ко, завкафедрою етнокультурології, невели-
кою промовою. Окрім студентів університе-
ту і журналістів на святі ще були присутні
представники посольств та дипломатичних
місій в Україні.

З усіх колискових пісень першою викону-
валась українська. Заспівала її Ніна Матві-
єнко, золотий голос України, неймовірно зво-

рушивши всіх гостей.
До речі, на святі не обійшлося і без кур-

йозів: у зв’язку з хворобою чеської співачки
колискову пісню цього народу довелося ви-
конувати… самому послу Чехії!

По закінченні свята всім учасникам-спі-
вакам були за традицією вручені символічні
ангелятка (послу — найбільше!), квіти та по-
дарунки від ректора університету Михайла
Поплавського. Сам почесний ректор, знаний
студентами як “батько” Університету культу-
ри, виступив перед присутніми із заключни-
ми словами, закликавши “кохати всіма мова-
ми”.

На святі побувала Олена ДУДКА

ÏÎÑÎË ÑÏ²ÂÀÂ ÊÎËÈÑÊÎÂÓ

ІНІЦІАТИВА

ПОДІЯ

ДО ДЖЕРЕЛ
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ПРЕЗИДЕНТ СТАВ
ПРЕЗИДЕНТОМ ЗАВДЯКИ
КАМ’ЯНЦЮ-
ПОДІЛЬСЬКОМУ 

Тільки втаємничені знають, яке
значення для вітчизняного туристич-
ного бізнесу має, взагалі-то, цілком
приватна історія кохання української
дівчини і польського хлопця. Свого
часу його батько мав офіційну зустріч
з тогочасним нашим прем’єром Вале-
рієм Пустовойтенком. Краків, місто
польських королів, де спілкувалися
державні мужі, справив на теперіш-
нього нардепа враження. У відповідь,
як згадується в кам’янецьких народ-
них переказах, Лешек Міллер начеб-
то зауважив: у вас, мовляв, теж є гар-
ні міста. Кам’янець-Подільський, на-
приклад, — звідти родом моя невіст-
ка. Валерій Павлович задумався.

Незабаром телефонний дзвінок і
140-мільйонна ін’єкція (у гривнях) з
Києва терміново навели Кам’янцю
європейський макіяж — до приїзду
високого гостя все мало сяяти, як на-
речена на весіллі. Лад наводили ав-
ральними темпами. Але зараз тери-
торією Національного історико-архі-
тектурного заповідника “Старе місто”
приємно пройтися. Хоч Міллер тоді
так і не приїхав. Прикро. Був минуло-
го року — з неофіційним родинним
візитом. Зате до Кам’янця активніше
їздять туристи, і це сприятливо поз-
начається на місцевому бюджеті.

На державному бюджеті
кам’янецька історія позначається в
кінцевому рахунку кепсько. Судіть
самі — кажуть (і, виявляється, неда-
ремно), щоб бажання збулося, тре-
ба постояти під аркою брами кафед-
рального костелу св. Петра і Павла.
За лічені тижні до президентських
виборів простий ракетобудівник з
Дніпропетровська постояв собі під
тією аркою. Потім став Леонідом
другим — Президентом Кучмою. У
1999-му за лічені тижні до виборів
“гарант” знову стояв у потрібному
місці. 

Середньостатистична зарплата
кам’янчан не дотягує до 300 гри-
вень, ціни — на рівні київських, ли-
ше за приблизними підрахунками
5000–8000 мешканців міста подали-
ся на заробітки за кордон — життя
триває.

У готелі “Смотрич”, чим тут дуже
пишаються, воно буває з гарячою
водою — до 23-ої години, пізніше
нема ніякої води. Тепло в кімнатах
буває влітку. Авторові цих рядків до-
помогла кам’янецька мерія — звідти
телефонували до адміністрації готе-
лю, щоб у моєму 40-гривневому но-
мері (без телефону) ввімкнули ка-
мін. Ніщо так не зігріває, як добре
переконливе слово виконавчої вла-
ди. 

Тутешня, здається, позбавлена
столичних радощів міжпартійної бо-
ротьби. Мер Олександр Мазурчак,
який керує містом уже другий тер-
мін, каже, що найпотужнішим об’єд-
нанням у його місті є громадська ор-
ганізація “Партія відродження
Кам’янця-Подільського”. Партійці
дбають не лише про хліб для наро-
ду, а й про видовища.

— Чотири роки поспіль у нас про-
водився один з етапів Кубка України з
авторалі, — згадує міський голова. —
Приїжджали титуловані спортсмени,
кам’янчанам дуже сподобалося. Ми
почали проводити рал-
і серед них. А далі такі ж змагання
влаштували для місцевих керівників
— на трасі з ожеледдю. Я теж брав
участь — посів шосте місце, а мій
заступник — друге. Авто володаря
першого місця фінішувало задом на-
перед — траса ж підвищеної склад-
ності, у мене самого були повороти
на 180 градусів. Двоє майстрів спорту
з траси зійшли. 

— Жертви були?
— Ні. Усе на аеродромі відбува-

ється.
Інші масові акції столиці Поділля

— змагання команд на повітряних
кулях, фольклорний фестиваль “Сім
культур”, цього року їх має бути 12
— за кількістю національностей, що
залишили свій слід ув історії міста
— і справжні рицарські турніри.
Дійства заслуговують окремого сло-
ва.

ДРУЖБА НАРОДІВ
І РИЦАРІВ

На честь фольклорного свята
було споруджено монумент — у на-
роді його називають “колектором”,
вшановуючи творчу фантазію авто-
ра. Витвір складається з чогось схо-
жого на металеву вазу (чи колону?),
оточену сімома кам’яними брилами.
Ще дві зайвих робітники чомусь за-
лишили в полі неподалік. Навіть обе-
режні в коментарях місцеві газети не
відмовили собі в задоволенні пов-
правлятися в сарказмі на тему мате-
ріального підтвердження дружби на-
родів. 

А турнірів наразі не проводять,
бо в міськради немає на них гро-
шей. Історична, врешті, традиція —
хто сказав, що у рицарів були гроші?
Хоч самих рицарів у Кам’янці не

бракує — одна їх група подалася в
послідовники толкієністів (палких
прихильників творів Толкієна про
ельфів, гобітів і магів — ред.). Дру-
га з самовідданістю романтиків-мо-
гікан опановує середньовічні бої з
холодною зброєю — не бутафор-
ською. 

Гуру, аспірант істфаку місцевого
університету Олександр Заремба ка-
же, що в рицарі пішов від хорошого
життя в дитинстві — вони з друзями
захоплювалися літературою на істо-
ричну тематику. Небанальне захоп-
лення сьогодні об’єднує компанію з
десяти молодих людей (серед них —
одна дівчина) “Bastards’ Sword” або
“Меч незаконнонародженого”. Коман-
да встигла “засвітитися” на великому
екрані — у фільмі М.Мащенка “Богдан
Хмельницький” і перемогти на турнірі
“Шабля короля Сигізмунда” у Варшаві.

— Чому в команди така на-
зва?

— У XVI столітті, яке вивчаємо,
відбувся перехід від жорсткого, бру-
тального бою до більш витонченого
фехтування, зброєю для нього був
напівмеч, або “меч бастарда”. Ще в
нас є символ команди — бастарда.
Це вид зброї на кшталт шпаги. На-
шим символом не фехтуємо. Зага-
лом же назва підкреслює — ми не
рицарі.

— От тобі й на…
— У місті й загалом в Україні є

люди, що вважають себе справжні-

ми, посвяченими рицарями.
Ми не заперечуємо. Але назвою ви-
являємо противагу існуючим рицар-
ським клубам. Загалом, військово-іс-
торичним рухом сьогодні в державі
багато людей займаються. Те, що ми
робимо, називається історичною ре-
конструкцією. Чому цим займаємо-
ся? Бо подобається, бо робимо шоу
— беремо техніку бою з середньовіч-
них підручників і відтворюємо її. По-
щастило дістати підручник  XVIII сто-
річчя з бою на рапірах. Допомагає Iн-
тернет — зараз є достатньо джерел.
Але демонструвати техніку під час
змагань було б, м’яко кажучи, неро-
зумно. У давні часи турніри чи, так би
мовити, змагання, не виключали
смертельного фіналу. Сьогодні на-
віть змагання, що допускають бодай
соту частину такого, геть неприйнят-
ні. Тож на виступах ми демонструємо
постановочну техніку — але макси-
мально реальну. Хоч у Європі є чи-
мало шкіл, які практикують ту чи іншу
техніку. В США є серйозна школа, що
практикує середньовічні бойові мис-
тецтва саме як мистецтва, а не як
спорт чи шоу. В Польщі більше зай-
маються XVII сторіччям, боями на
шаблях.

— Чим займаються “бастар-
ди”?

— У нас асортимент доволі ши-
рокий. Бо основний вид тренуваль-
них занять — по XVI століттю, най-
мані війська, ландскнехти. Це не

пов’язано з ідеологією.
— Все починалося з…
— Коли починали, мало усві-

домлювали, чого взагалі хочемо.
Для багатьох це було не більш, як
романтичне гасло. Спочатку теж
“перехворіли” толкієнізмом. Знаєте,
як кажуть, — хлопці ніколи не дорос-
лішають, просто їхні іграшки стають
дорожчими. Щоб зрозуміти, що це
таке, треба бодай раз спробувати.

— Скільки коштують ваші
“іграшки” ?

— Зараз в Україні мало хто виго-
товляє зброю. Є принаймні три цен-
три — Київ, Харків і Севастополь —
де професійні ковалі роблять зброю,
обладунки і таке інше. Хороший меч
коштує починаючи від ста доларів,
шолом — від п’ятдесяти. Добрий ри-
нок зброї у Польщі, ще кращий — у
Чехії. В Європі не бракує клубів, які
серйозно займаються історичною ре-
конструкцією. 

Наша команда зараз має мечі,
короткі мечі — так звані люсаки, —
шпаги, рапіри, списи. Існує залізне
правило — під час тренувань чи бо-
їв чужу зброю брати не можна. А
для того, щоб бездоганно показати
бій протягом 2–3 хвилин, треба тре-
нуватися півроку. 

— Це в “Богдані Хмельниць-
кому” ви виступали з боєм?

— Та ні. Там була звичайна “ма-
совка” під час штурму Збаража, його
грала кам’янецька фортеця, хоч вона
на збаразьку зовсім не схожа. Нас
одягли в козацькі костюми, дали у
праву руку шаблю, в ліву — двомет-
ровий спис. Повний нонсенс. Не те,
що битися, навіть іти з таким озброєн-
ням важко, тим паче дряпатися на
фортечний мур. По-перше, насправді
козаки дуже рідко користувалися
шаблями, це була піхота з мушкета-
ми. Фільм справив враження такого
собі — ніхто особливо не переймався
тонкощами відтворення історичних
деталей. Те саме стосується і поста-
новки боїв. Взагалі, наш кінематог-
раф до боїв ставиться на асоціатив-
ному рівні — колись таку радянську
пародію зробили, “Д’Артаньян і три
мушкетери”. Жодної історичної прав-
ди — бодай те, що тоді ніхто не фех-
тував однією шпагою, завжди її вико-

ристовували разом із кинджалом. 
Я добре знаю команду, яка за-

ймалася масовкою, каскадерськими
трюками і боями у “Вогнем і мечем”,
це польське товариство “Ліга баро-
на”. Томаш Шаєвський, який дублю-
вав постановника боїв, є учнем про-
фесора Заблоцького, чи не найкра-
щого у світі спеціаліста з боїв на хо-
лодній зброї. Брат Томаша, профе-
сійний коваль, виготовляв майже всю
зброю для переднього плану. Тобто у
поляків все це поставлено на
серйозну основу.

Варшавські клуби почуваються
не так, як наші — там хлопці можуть
будь-якої хвилини безкоштовно зай-
ти до музею, поміряти обладунок,
добре роздивитися зброю тощо. 

Можна тільки мріяти, щоб в ук-
раїнців було б таке саме ставлення
до своєї історії, як у поляків до укра-
їнської. 

— Наші турніри дуже відріз-
няються од європейських?

—У Польщі це швидше свято
однодумців. У саду на відкритому
повітрі накривають довгі дерев’яні
столи, на них мають бути страви,
приготовані за середньовічними ре-
цептами, починається справжня ри-
царська учта — усі в костюмах. Нез-
найомі знайомляться. Згодом —
власне турнір. 

В Україні турнір — більше шоу,
організацією і нагородами на якому
найбільше переймаються ентузіас-
ти. Але на турнірі, який ми проводи-
ли в 2001-му, приз був доволі солід-
ний — ми замовили ковалеві меч,
його вкрили позолотою.

Та відтоді в Кам’янці-Подільсько-
му турнірів не проводять. Мабуть, у
міському бюджеті гроші залишилися
тільки на дружбу народів.

Далі буде.

Людмила ПУСТЕЛЬНИК,
Кам’янець-Подільський — Київ

Кам’янець-Подільський мають внести до списку
ЮНЕСКО — цінність історичної спадщини заслуго-
вує світового визнання. У столиці Поділля бували
Тарас Шевченко, Михайло Леонтович, Симон Пет-
люра, а недавно — діючий польський прем’єр. Бо
місто дало Польші не лише частину культури
й історії, а й невістку Лешека Міллера.

КАМ’ЯНЕЦЬ:
Ç ÊÀÍÜÉÎÍÓ — Ó ÑÏÈÑÎÊ ÞÍÅÑÊÎ

Рицарі Кам’янця: справа — Олександр Заремба
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АБИ НЕ ВСОХЛО
КОРІННЯ
Й НЕ ЗГАСЛА
ВАТРА…

— Фанат гір! Невиправний
романтик і вічний шукач золо-
того скарбу слова та пісні в
гуцульських та бойківських
краях! — ось що я подумала
про відомого письменника, лау-
реата Шевченківської премії,
премій ім. В. Стефаника та
П. Чубинського — Степана Пу-
шика. І недаремно. Бо кожне
оповідання автора в черговій
його книзі “Ватра на Чорній горі”
пройняте гуцульським чи бой-
ківським  духом, а майстерно
виписані картини природи, як і
портрети горян, мов ті черлені
пацьорки-блискітки, виграють
кольорами слів.

“Полем іду…
Та й бачу церкву на горі:

пуп’янком білої лілеї світить-
ся її срібна баня. Зелені дуби
затінили її з усіх боків. Вона
ніби злетіла вгору й зависла в
повітрі: дивиться одним оком
за Дністер, а другим — на Кар-
пати…”

Це з оповідання “Райдуга
над живою криницею”, що від-
криває “Ватру на Чорній горі” й
присвячене пам’яті матері пись-
менника — Марії… А в опові-
данні тому й про дівоцтво, й про
весілля, й про материнство, й
про численні забобони та спі-
ванки… А ще — про звичаї та
події різні, про Різдво та Малан-
ку... 

Оповідання за оповіданням,
новела за новелою — наче хо-
диш з автором по плаях (гір-
ських стежках) та кичерах (висо-
ких горах, наполовину вкритих
лісом) і слухаєш розповіді сивих
гуцулок та бойків, переймаєшся
мудрими і хоробрими вчинками
легенів… Та різні люди трапля-
лися на шляху письменника.
Рідко знайдеш ідеальних чоло-
віків і жінок, батьків і дітей… Ге-
рої розповідей “смокчуть” око-
виту, звідали смак тютюну і в’яз-
ниць, наблизили свою чи чиюсь
смерть. 

Про згадану книгу Степана
Пушика можна писати багато.
Адже поки палає ватра, ватаги
не спатимуть… Хтось мусить
пильнувати вогонь. А ще мені
прикро, що, перечитуючи “Ватру
на Чорній горі” з її цікавими опо-
відями, я не знайшла жодного
оповідання, жодної історії, в якій
би була щаслива, без єдиної
плями розв’язка. Кожна історія
кохання, на жаль, обов’язково
змішана з чорною заздрістю,
зрадою, підлістю. — Невже,
Степане Григоровичу, й досі, пе-
рейшовши сотні гірських сіл,
“намотавши” сотні, тисячі кіло-
метрів доріг, вислухавши не
менше сотні любовних історій у
горах з далекої сивої давнини й
сьогодення, Ви не знайшли та-
кої оповіді, в котрій би Щастя бу-
ло одним-єдиним для двох на
все життя? Без зради й підлос-
ті!.. — Так мені хотілося запита-
ти в письменника, та відповідь
уже була. На сторінках книги. В
словах автора: “О, люди криш-
талевої чистоти, я зустрічав

А
натолій Шевченко з когор�
ти шістдесятників, його ро�
весники, друзі та побра�
тими. — Григір Тютюнник,

Іван Світличний, Євген Гуцало, Ва�
силь Земляк, Василь Симоненко,
Борис Олійник, Іван Драч, Микола
Вінграновський, Петро Засенко,
Леонід Кисельов, Борис Харчук та
багато інших. Михайло Слабош�
пицький справедливо зазначає у
своїй передмові про А. Шевченка,
що “він починав у літературі з фей�
летонів. Деякі з них я пам’ятаю й
сьогодні — аж через тридцять —
тридцять п’ять років після їхньої
публікації. Скажімо, “І чується ги�
кавка з рота” чи “Письменник вда�
ється до гумору...”. Це — майже
класика жанру. Молодому авторо�
ві, здається, особливо припало до
смаку твердження, що критика в
літературі, окрім усіх інших фун�
кцій, має і функцію санітарно�гігіє�
нічну, й він одразу ж облюбував
відповідні жанри, анітрохи не пі�
дозрюючи, що вони не зовсім без�
печні в умовах ґвалтівного торжес�
тва соціалістичного реалізму й у
контексті так званої соціалістичної
дійсності”.

Це справді так і було. У ті часи
Шевченка боялися, до його думки
прислухалися навіть недруги й по�
середні, а то й геть бездарні пись�
менники. Та й зовні він видавався
таким собі козарлюгою: непокірна
шевелюра, могутня постава, пре�
красна українська вимова, при�
перчена дошкульним гумором. То�
му біля нього завше юрмилися мо�
лоді, “биті”, талановиті, задерику�
ваті, а найперше — Григір Михай�
лович Тютюнник, який був закоха�
ний у Шевченка, як у свого рідного
брата. Мабуть, саме від Тютюнни�
ка пішло гуляти по Києву його літе�
ратурне наймення — Анат. Шева.
Григір найперше Шевченкові читав
свої новели, радився з ним, питав
його думки про той чи той твір. Про
це сам автор зізнається у своїх
спогадах про Тютюнника: “...Уран�
ці пізньої осені, ще тільки�но роз�
виднилося, я почув за вікном Гри�

горів голос, виглянув — стоїть, зі�
щулившись під холодною мжич�
кою, питає:

— Як у вас кажуть про такий
дощ?

— Та як — іде, падає, сіється,
моросить, — відповідаю.

— Не те.
— То заходь до хати, тут поду�

маємо, — кажу.
— Ти подумай, а я пізніше зайду.

Зайшов він тільки другого дня.
І з порога:

— Ну, щось згадав?
— Та нічого такого, — відказую.

— Ну, ще мжичкою називають, січ�
кою...

— Ні, січка — то з вітром. От ці�
лий тиждень не можу знайти, але ж
є воно, проклятуще, а не дається...
Поїду, мабуть, до мами — в неї
спитаю або в якогось діда, бо тут, у
городі, вже нічого не знають.

Не знаю, чи знайшов Григір то�
ді те слово, знаю тільки, що все
життя отак він мучився, шукав — і
знаходив те єдине точне слово,
яке й зробило його прозу такою
самобутньою, неповторною, ні на
яку іншу не схожою”.

Біля Тютюнника було затишно,
надійно і безпечно, як під стріхою

рідної хати. Ми знали, що є Тютюн�
ник, отже, є проза, є справжня лі�
тература. 

Гадаю, що й Анатолій Шевчен�
ко був такої думки. Мовляв, є Тю�
тюнник, отже, в літературі все га�
разд, не треба квапитися зі своєю
творчістю. Тому прози майже не
писав, вважаючи себе критиком,
літературознавцем. І справді, тут
він був незамінимий, на висоті сво�

го гострого й непідкупного талан�
ту. Звісна річ, за це й поплатився.
Його звільнили з роботи, ніде не
брали на службу. Ходив безробіт�
ний, перебивався дрібними рецен�
зійками та сякими�такими пере�
кладами. А Тютюнник захоплював�
ся його образками та оповідання�
ми, заохочував до праці, навертав
до прози, бачив у ньому справ�
жнього й самобутнього письмен�
ника. Саме тоді й народилися в
письменника “Наш кум дядько
Іван”, “День сонячного затемнен�
ня”, “Майор Кульбіда”, “Вічна таї�
на”, “Голосіння баби Гальки”, “Дід
Єгор”, “Вишня зацвіла”, “Повер�
нення”, “Кара за добро”, “Так і жи�
ве”. Справді, на них відчувається
“наліт” Тютюнника, але це не меха�
нічне повторення, не переспів —

це добра школа, це народний дух,
український корінь, з якого вийшло
все талановите й справжнє, що є в
нашій літературній класиці. 

Добротно зроблені літературні
портрети Тютюнника, Світличного,
Земляка, Гуцала, Симоненка та
Мушкетика. Тут немає амікошон�
ства, поплескування по плечу, за�
глядання в очі, ставання на котур�
ни. Все немов карбоване — май�

стерно, діловито й талановито,
так, як це вміє робити лишень Ана�
толій Шевченко.

Я не хочу повторюватися про
літературну долю Шевченка, про
його ходіння по муках, митарства
за правління маланчуків, козачен�
ків та чалих, той час давно минув.
Слава Богу, Шевченко живий і
творчо здоровий, він продовжує
працювати. Над ним не тяжіє да�
моклів меч цензури чи ката�редак�
тора, який усе поріже, порубає,
спалить на вогні інквізиції і зали�
шить лише “ріжки та ніжки”. Ні,
цього вже, на щастя, не буде. От�
же, пане Анатолію, чекаємо на Ва�
ші нові твори, нові книжки, особли�
во прозу. Тут ви на коні.

Анатолій КАМІНЧУК

П
ід завісу 2002 року ви�
давництво “Український
письменник” подарува�
ло читачам книгу, яка,

сподіваємося, здобуде пози�
тивний розголос серед бага�
тьох і багатьох шанувальників
української культури як на те�
рені нашої держави, так і в ді�
аспорі. Йдеться про фоліант
Володимира П’янова “На стру�
нах вічності”, що складається з
нарису та есе, присвячених
творчості Павла Тичини. 

Прикметними рисами цьо�
го дослідження Володимира
П’янова є намір показати най�
ширшим колам читачів життє�
пис Павла Тичини без прикрас
і перебільшень, як і нарешті
з’ясувати естетичні засади чи
не найяскравішої риси його
обдаровання — музичності. 

Книга складається з трьох
роздумів: “На струнах вічнос�
ті”, “Правдивим будь, але..”,
“Дзвін пам’яті”, яким передує
популярно написана передмо�
ва академіка Миколи Жулин�
ського “Заходив до Тичини, як
у церкву”.

Перший розділ, очевидно,
був найскладнішим, оскільки в
ньому досліджено й проаналі�
зовано музичність у поезії Пав�
ла Тичини. Прикметно, що цю
стихію великого майстра кри�
тик розглядає як систему його
неповторного світовідчуття. До
речі, сам дослідник тут прямо
подивовує нас колосальною
обізнаністю з теорією музики і
високою компетенцією у ви�

кладенні її елементів у поезії
Павла Тичини. Очевидно, треба
було провести колосальну ро�
боту, щоб доказово “розпізна�
ти контрапунктні узори у поезії,
що чарує нас гостротою спри�
ймання природи в багатстві її
звуків, інтенсивності ритмів” у
відомому вірші “Гаї шумлять —
я слухаю”. Уважний до попе�
редніх дослідників творчості
геніального поета, терпеливий
до їхніх сентенцій і висловів,
Володимир П’янов повсюдно
обстоює власні естетичні пози�
ції. Приміром, поклавши на
дослідницький верстак лірику
пейзажну, філософську, інтим�
ну і навіть сугестивну (навіюва�
ну, така теж є в автора “Соняч�
них кларнетів”. — А. Г.), він
прийшов до сміливого узагаль�
нення, що природа в Тичини
“титанічно активна, адже саме
вона примусила закоханого,
натхненного юнака десь у гли�
бинах свідомості — зорові вра�
ження (горить�тремтить ріка)
обернути у слухові (музика)”. А
перетворення візуального у
звукове є однією з найважливі�
ших рис сугестивної лірики.

Наступний розділ “Правди�
вим будь, але…” — щира роз�
повідь про Павла Тичину як лю�
дину, про його вимушену за�
гальмованість у тоталітарні ча�
си. Чесно описує літературоз�
навець факти цензурування,
купюрування, замовчування
низки безсмертних творів пое�
та. Навіть в останньому зібран�
ні творів Павла Тичини у 12 то�

мах (15�ти книгах) — Київ. На�
укова думка, 1983 – 1990 рр. —
чимало його творів було вмі�
щено спочатку зредаговани�
ми, скороченими, і тільки в
другій книзі 12�го тому їх вда�
лося видрукувати в редакції,
що відповідає волі автора.

Завершальний розділ
“Дзвін пам’яті” — схвильована
оповідь про взаємини двох ви�
соких майстрів української лі�
тератури ХХ століття — Павла
Тичини та Олеся Гончара. Ці
постаті знову виростають пе�
ред нами у своїй справжній ве�
личі. Тож уже сьогодні без уся�
ких натяжок і перехльостів му�
симо констатувати очевидне:
книга Володимира П’янова
“На струнах вічності” — це ці�
лий неперехідний етап у тичи�
нознавстві. Вона мусить при�
йти у вузи, коледжі, школи,
бібліотеки як дорогоцінний
вказівник і порадник для всіх
спраглих зачерпнути із чистих
тичинівських джерел.

Анатолій ГРИЗУН

“День сонячного затемнення” — так образно й симво-
лічно назвав письменник Анатолій Шевченко свою нову
книжку, яка побачила світ у видавництві “Ярославів Вал”
(Київ, 2002). До неї ввійшли повість “Менший брат”, образ-
ки, усмішки, спогади, критика та публіцистика. До речі, за
довідником НСП А. Шевченка потрактовано як критика та
літературознавця, хоч ми добре знаємо його як чудового
оповідача (цикл “Криворізькі образки”), гумориста та сер-
йозного прозаїка, що засвідчила його прекрасна повість про
молодшого брата, яка проектується на все наше післяво-
єнне покоління.

РОЗДУМИ НАД КНИГОЮ
СТЕПАНА ПУШИКА 

СЛОВА
НЕЗРАДЛИВА
ВИСОТА

З
віддавна творчий набуток гуцульського
поета і композитора, директора Біло�
берізької загальноосвітньої школи 1–3
ступенів Верховинського району на

Івано�Франківщині Ореста Князького корис�
тується популярністю.

Цього разу поет виступив із новою книж�
кою, поема з якої вже була оприлюднена в
журналі “Перевал” (Івано�Франківськ, № 3–4,
2001), а також із циклом ліричних віршів “За�
сяяла й моя зоря” та “Триптихом для внуків”,
що додає оригінальні штрихи до життєписів
великих українців Тараса Шевченка, Василя
Сухомлинського та Володимира Сосюри, ла�
уреатом премії якого (а також літературної
премії імені Марії Підгірянки) є автор.

Маючи в активі вже кілька поем, Орест
Князький цього разу належно використав
досвід, надбання своїх попередників у цій ца�
рині, аби гідно опоетизувати героїку наших іс�
торичних змагань на шляху до Незалежності.
Поема пронизана світлою вірою в майбуття
України, гнівом до зайд і загарбників та зрад�
ників.

Природний, а не награний, патріотичний
пафос, самобутня образність, афористич�
ність вислову, життєлюбність авторових заду�
мів дали змогу на невеличкій площі зробити
вагомі поетичні узагальнення. До речі. Твір
присвячено 10�й річниці проголошення Неза�
лежності України, Грудневому референдуму
та Славі 2000�ліття Різдва Христового. Зміст
поеми, здається, спонукає багатьох до неор�
динарних розмислів щодо перспектив нашо�
го державницького поступу.

Михайло ВАСИЛЕНКО

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

ПОЕМА НЕЗАЛЕЖНОСТІ «ЗАХОДИВ ДО ТИЧИНИ, 
ЯК У ЦЕРКВУ»

ДЗВІН ПАМ’ЯТІ

КАРБИ
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С-16

Н
а початку лютого вже, по
праву можна сказати, тра�
диційно відбулась акція
“Зимові джазові вечори”
пам’яті Євгена Дєргунова,

яку ініціювали і втретє вже органі�
зовують друзі та колеги маестро,
що пішов з земного буття на почат�
ку третього тисячоліття. Зимний
2001 — став для його родини та
друзів траурним. Два роки по тому
засвідчили той факт, що митець
живим залишається надовго чи й
навіки. Всебічно розвинений, яск�
равий та відкритий Євген Олексі�
йович перебував за життя завжди у
центрі уваги, після смерті, судячи з
усього, опинився — в епіцентрі по�
шани. Тільки за 2001�й рік було
проведено 2 концерти�марафони
(по 5,5 годин кожний) на честь його
пам’яті, створено три докумен�
тальні фільми, вивчаються, викону�
ються, записуються його твори. У
єдиній на Україні київській школі
джазового та естрадного мистец�
тва постійно діє музейна експози�
ція, присвячена його життю і твор�
чості, розроблено і програму “Джа�
зовий меморіал”, що увіковічнить
пам’ять митця. А третього лютого
2003�го за участю представників
мас�медіа відбулось обговорення
ідеї відкриття на базі школи — джа�
зового та естрадного “Джаз�клубу”
ім. Євгена Дєргунова.

Останні чотирнадцять років, за
словами його дружини, пані Мака�
ренко�Дєргунової, подарували йо�
му друзі, що допомогли фінансово,
коли виникла потреба в унікальній
операції на серці. Лікарі прогнозу�
вали п’ять років життя по ній. Сер�
це Євгена Дєргунова у часовому
земному і напруженому ритмі про�
билося майже на десять років дов�
ше. Але не про те, бо прожила ця
талановита і яскрава людина кра�
сиве, гідне життя, а творчі здобут�
ки Євгена Дєргунова та його учні
продовжують дивувати, збагачува�
ти та оздоблювати українську му�
зичну культуру.

Останній проект маестро і ос�
танній проект у Джаз�клубі — це ді�

вочий співочий
ансамбль “Б’юті
Бенд”, для якого
він написав чис�
ленні аранжу�
вання. Крім цьо�
го, в останній рік
він плідно спів�
працював з пое�
тесою Мариною
Свириденко і
встиг написати
на її вірші чудові
класичні роман�
си, які зараз зву�
чать у виконанні
солістки націо�
нальної Філар�
монії народної
артистки Украї�
ни Лідії Кондра�
шевської, заслу�
жених артисток
Н. Заблоцької та
В. Романько.

А в минулому, впродовж життя,
мабуть варто згадати і такі факти:
як автор численних п’єс для ан�
самблів саксофоністів Євген Дєр�
гунов занесений до каталогу 10�го
Всесвітнього фестивалю саксофо�
ністів у м. Пізаро (Італія—1992 р.).
Став лауреатом багатьох всеукра�
їнських та міжнародних джазових
фестивалів. Виступав з такими ві�
домими у світі музикантами та спі�
ваками як Лайза Мінелі (США), Біг�
бендом м. Сліпері — Рок (США),
трубачем Ларрі Баскетом (США),
Жан Луї Лоньоном (Франція),
тромбоністом Крістофом Вакер�
бардом (Німеччина), ансамблем
“Гарлєм блюз енд Джаз Бенд”
(США), барабанщиком цього гурту
Донні Блауерсом зокрема. Повний
перелік імен та ансамблів, до твор�
чості яких долучився своєю твор�
чою енергією та силою маестро,
потребує окремого буклетного ви�
дання. Його виступи мали змогу
побачити і почути у Фінляндії, Ка�
наді, Бельгії. У цьому переліку на
перший погляд алогічною може бу�
ти згадка про співпрацю з оркес�
тром Збройних сил України, але
тільки для тих, хто не знав маес�
тро. Все в житті цього чоловіка бу�

ло гармонійним, щирим і вибухово
яскравим. Все, до чого докладав
свої зусилля Дєргунов, мало свій
логічний початок і кінець. До ос�
таннього дня він був молодим, а
серед молоді і популярним, і шано�
ваним. Перелік молодих співаків та
співачок, до успіхів та творчості
яких прикладав камертон маестро
Дєргунов, особливих коментарів
не потребує. Ані Лорак, Ольга
Крюкова, Катя Бужинська, Ірина
Сказіна, Валентина Степова, Інеш,
Надія Шестак, Іван Попович, Павло
Дворський, Фемій Мустафаєв, Да�
то Худжадзе і багато інших співаків
низько вклонилися…

Співпраця з композиторами Іва�
ном Карабицем, Ігорем Покладом,
Вадимом Ільїним, Іриною Кирилі�
ною, Володимиром Бистряковим та
багатьма іншими, молодими і менш
відомими, може окреслитись пісен�
ним олімпійським рівнем, бо Дєргу�
нов був одним із постійних та найак�
тивніших учасників найпрестижні�
ших пісенних фестивалів.

На жаль, знову можемо лише
пригадати факти з минулого. А по�
чиналося давно, коли ще у 60–70�ті
були і створювались легендарні
джазові проекти і нині вже літні лю�

ди, молодіючи на очах, з приємніс�
тю пригадують інструментальний
квартет при УР та ТБ “Вечірні мело�
дії”, перше джазове кафе “Мрія” у
Києві, джаз�оркестр “Дніпро”, “Ан�
тей”, “Зелений вогник” у м. Черка�
сах. І знову ж таки багато інших ко�
лективів, керівником чи учасником
яких був Євген Дєргунов.

Практичний досвід та природа
цієї людини мали реалізацію і на
ниві педагогічної праці, адже мо�
лодь знає, що одним з ініціаторів та
фундаторів школи джазового мис�
тецтва у музичному училищі ім. Глі�
єра був маестро. Життя та історія
підказують нам нові імена і не да�
ють причин для песимістичних роз�
думів на тему достатності чи від�
сутності творчого потенціалу в Ук�
раїні. За іменем Євгена Дєргунова
стоїть плеяда співаків та музикан�
тів європейського та світового рів�
ня. На презентації джаз�центру, що
відбулася на початку лютого в Киє�
ві, в концертній програмі на честь
маестро взяли участь і учні київ�
ської музичної школи, яка буде но�
сити ім’я славного українського
джазмена, якого видатний джазо�
вий діяч, дослідник джазу Володи�
мир Симоненко, можливо, не ори�
гінально, але чесно назвав: “Розум,
честь і совість українського джазу”.

Учениця викладача вокалу Лю�
бові Капшук — Юля Олійник навча�
ється лише у третьому класі, Маша
Зубкова — трохи старша, але ці
юні співачки на сьогодні вже мають
нагороди і визнання на міжнарод�
них фестивалях. І вони — одні з де�
сятків учнів цієї школи, яка має
майбутнє, бо кожен учень, пере�
ступивши поріг цього навчального
закладу, має змогу долучитися до
джазу, тобто розвиватися вільно і
почуватися особистістю, не ком�
плексувати від того, що навчається
українською, і не боятися, що його
звинуватять у тому, що він безбат�
ченко. Не знаю, чи любив Тарас
Шевченко джаз, але його “І чужому
научайтесь, й свого не цурай�
тесь…” може бути крапкою у спо�
гадах рідних та близьких про ви�
датного українського митця кінця
ХХ — початку ХХI�го століть. І не
випадково пригадується й те, що
мав він, добрий і людяний чоловік
Євген, дуже не просте і не випад�
кове хобі. Любив запускати дель�
таплани і задивлятися у небо. За�
дивлявся на зорі, і вони, судячи з
усього, йому всміхалися.

Леся САМІЙЛЕНКО 

ТАРАС ЧУБАЙ
І ДРУЗІ:
ÍÀØ
²ÂÀÑÞÊ

“Н
аш Івасюк” — третій
сольний проект Тараса
Чубая — лідера�вокаліс�
та групи “Плач Єремії”,
виданий аудіокомпанією

“Атлантік”. Не менш промовисті
назви (і зміст) мали обидва попе�
редніх — “Наше Різдво” і “Наші пар�
тизани”. Після “різдвяних” і “парти�
занських” пісень маємо нині цілий
оберемок Івасюкових шедеврів. Чо�
му шедеврів? Та тому що Час — суд�
дя жорстокий і невблаганний. Пісні,
що їх дуже ретельно відібрав Тарас
Чубай, не тільки витримали таку от
перевірочку, а вже увійшли до золо�
того фонду української пісні. Якось у
1997�му році журнал “Галас” влаш�
тував концерт пам’яті Володимира
Івасюка “Повернення”. Тоді пісні ма�
естро справді повернулися крізь ду�
ші різних, переважно молодих ар�
тистів. “Плач Єремії” обрав тоді піс�
ню “Я піду в далекі гори”. І зіграв її в
стилістиці реггей — що, як виявило�
ся, чудово пасувала самому твору.
Ця ж версія дала назву міні�альбому
“Плачів”. Далі — більше. Після ви�
щезгаданих ретро�мандрів Тарас
занурився в світ Івасюка. Робота
над матеріалом — відслуховування
всіх можливих виконань, пошуки
власної “точки опори” і особистого
підходу в аранжуваннях, репетиції з
групою і зі струнним ансамблем —
забрала багато часу. Схоже, “Наш
Івасюк” — став найтривалішим в се�
рії сольних проектів. І недаремно.
Бо результат перевершив сподіван�
ня. Чому? Нині багато хто спокушу�
ється творчістю Івасюка, адже він
був мелодистом від Бога. Але чо�
мусь рідко кому вдавалося зберегти
Душу Пісні, та й аранжування гріши�
ли відвертою посередністю. Чубаєві
вдалося не лише зберегти, а й по�
силити інтонаційно і емоційно таєм�
ну красу зовні ніби простих пісень
Володимира Івасюка. Послухайте
“Червону Руту”. Чубай цей мега�хіт
переробив у найделікатніший спо�
сіб. Тепер “Рута” звучить як серед�
ньовічна балада — надзвичайно під�
несено, якось небуденно�урочисто
і, разом з тим, — легко і прозоро.
Майже в усіх речах звучить “Стрих�
Оркестра” — прекрасний ансамбль
у складі: О. Сора (скрипка), Н. Пере�
тятько (скрипка), П.Чайковський
(альт), А. Гембара (гобой), О. Пахол�
ків (віолончель). Грають усі музи�
канти “Плачу Єремії”, а клавішник і
духовик групи Юрко Дуда разом з
Чубаєм, Іваном Небесним, Оленою
Литвиновою поралися з аранжу�
ванням.

Основний блок пісень альбому
складають “Водограй”, “Запроси
мене у сни”, “Червона Рута”, “Я піду
в далекі гори”, “Я — твоє крило”,
“Пісня буде поміж нас”, “Капелюх”,
“Над морем”, “Нестримна течія”.
По суті — мега�шлягери компози�
тора, які принесли йому славу в 70�і
роки. Рімейки у виконанні Чубая та
друзів — це справді сьогоднішнє
прочитання естрадної класики,
зроблене обережно, шанобливо,
витончено, але — по�своєму. І так
має бути. А інакше — навіщо? Звер�
ніть увагу на три бонус�треки. Це —
струнний мікс на пісню “Водограй”,
альтернативний погляд на пісню
“Над морем” та ще один струнний
мікс на “Пісня буде поміж нас”. Усі
три треки — акустичний бальзам на
рани справжніх гурманів�мелома�
нів. Раджу поласувати.

Олександр ЄВТУШЕНКО

РОЗУМ, СОВІСТЬ,
ЧЕСТЬ УКРАЇНСЬКОГО

На фото Євген Дєргунов (справа) з друзями

В ідзначалася напередодні
Великого посту, останньо-
го тижня м’ясниць (у наро-
ді його називали “сиропус-
ним” або Масляною).

Це був час м’ясниць, коли ще
можна було справляти весілля.

На сиропусний тиждень обмежу-
вали себе в скоромній їжі, вжи-
вали переважно молочні страви:
вареники з сиром, млинці, на-
лисники, сирники, пальошки (ва-
рениці) з маслом та сиром, а
звідти походить і назва Масля-

на, або Сиропусний тиждень,
Пущення.

На Україні Масляна вважалася
жіночим святом, хоч брали участь і
чоловіки, за це вони приносили у
складчину гроші та горілку.

Жінки готували мучні та сирні
страви, брали горщик сметани до
їжі, а ще дужче берегли кришку від
горщика, бо лише з неї жінкам до-
водилося пити горілку. Для жарту
жінки брали горщик маленький, а
покришку велику.

За різними забавами, обряда-
ми, дійствами проходив останній
день м’ясниць. Бо люди готувалися
до найсуворішого і найдовшого
посту — Великого. Тому Масляна
весела, коротка, смачна, а піст тяг-
нувся довго — 7 тижнів. Але люди
постували, чекали, терпіли, очища-
лись…

Тому в народі казали: “Масляна,
яка ж ти мала, — якби ж тебе сім не-

діль, а посту одна”. А то ж навпаки.
На Масляну і кіт ласував сме-

танкою, а тому, коли в житті були
якісь невдачі, то говорили: “Не все
коту Масляна”.

НА МАСЛЯНУ МЛИНЦІ
ПЕЧУТЬ

На Масляну млинці печуть,
Що і в роті тануть.
На Масляну млинці їдять — 
Вмочають у сметану.

На Масляну млинці печуть,
Як коло млинове…
Пригощайтесь, не

соромтесь,
Дорогі панове!

На Масляну млинці їдять,
Вареники з сиром:
Посмакують, пожартують

—

Фото Т. Карпінської ÌÀÑËßÍÀ
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