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Так, ви, дорогий читачу, не помилилися: це карета. І для нас
цей рідкісний у нинішній добі витвір мав би вважатися вдесятеро
дорожчим, милішим, ніж для людей минулих віків. І якби жив
Капелюх не в нас, а у Франції, приміром, то давно б уже
мільйонером став! І вицокували б коні об паризьку бруківку
підкованими копитами, ведучи за собою Миколині екіпажі; й
сиділи б у тих екіпажах мадами і месьє, кіношні д’артаньяни,
портоси, атоси, араміси, галасливі маленькі п’єри, жаки та інші
франсуази; і сипалися б франки, долари, фунти та інші крони з
динаріями в скарбничку якого'небудь Шарля чи Мішеля — власника
оцього стародавнього транспорту.
КОНКУРС
Все проминає — непро
минущий Тарас Шевченко,
бо сам черпав із вічного
народного джерела. Ідуть
покоління — й кожне при
падає до ріки на ім’я “Та
рас Шевченко”, тамує
спрагу торкнутися гли
бин… Вічні архетипи укра
їнської свідомості. Оживає
в руках “Кобзар”…
Відбувся Всеукраїнський
фестивальконкурс дітей та мо
лоді “Шевченко в моєму серці”,
заснований благодійною органі
зацією “Шевченківський фонд —
XXI століття” (голова правління
— лауреат Шевченківської пре
мії України, народний художник
України Леонід Андрієвський) та
Всеукраїнським товариством
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка
за сприяння Міністерства куль
тури і мистецтв України, Мініс
терства освіти й науки України,
Державного комітету України у
справах сім’ї та молоді, Націо
нальних творчих спілок, благо
дійної організації “Міжнародний
інститут театру” (Український
центр) та благодійного фонду
“Культура України і світ”.

Але не треба Миколі Капелюху Парижа. Не треба Таллінна,
Львова, Києва, не треба будь'якого з тих міст, де йому
пропонують житло й спокусливі умови для творчої роботи. Він,
чудний, хоче жити тут, у Проскурові. Він, дивак, хоче
примножувати його культуру, його славу і просить у культурних
проскурівців лише одного: не заважайте працювати, не
стромляйте палиці в колеса, я сам їх устромлю, бо я знаю, як це
робиться, як оті “палиці” виточуються, вставляються…
Нарис Броніслава ГРИЩУКА,
“Спочатку було колесо…” читайте на стор. 14

ДОБРОЮ ДОРОГОЮ ТРАДИЦІЇ
лова Шевченківського комітету
Іван Дзюба. “Відбувається крис
талізація образу Шевченка, його
осмислення, — ділився своїми
думками голова правління Все
українського товариства “Прос
віта” ім. Тараса Шевченка, лауре
ат Шевченківської премії Украї
ни, народний депутат України,
письменник Павло Мовчан. — Рі
вень мислення фантастичний…”
Молоде покоління дивує
своєю талановитістю, ба навіть
геніальністю. Отже, живі джере
ла, що живлять українську душу.
Нерозривність поколінь і тяг
лість української культури за
свідчують твори учасників фес
тивалюконкурсу.

Вікове обмеження учасників
фестивалюконкурсу — 21 рік.
Учасники розподілялися на дві
вікові групи. Перша: з 8 до 14
років. Друга: з 15 до 21 року.
Очолювала авторитетне жу
рі, до складу якого входили ви
значні діячі культури й мистецтв

України, народна артистка Укра
їни Лариса Кадирова.
“Хто взяв Шевченка у своє
серце, той піде доброю доро
гою”, — сказав, відкриваючи ак
цію нагородження лауреатів
фестивалюконкурсу в залі му
зею Тараса Шевченка в Києві, го

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС
на кращий художній твір у номі
націях “Поезія” і “Проза” за
шевченківською тематикою,
пов’язаною з біографією поета,
творчістю, місцями проживання
й перебування, впливом осо
бистості і творів Т. Г. Шевченка
Продовження на с. 9

стор. 6—7
Шевченкіана

стор. 8—9
Мазепинці
365 років по
тому
стор. 10
Олександрі
Гончар —
90 років
стор. 11—12
Листи зі
сходу
України
стор. 13
Серцю
треба
любити
стор. 15

12
Закінчення.
Початок на с. 11
нів і медалей.
— Я так і кинулася до
брата, а чоловік приніс ноч
ви, нагрів води, сам викупав
його, — розповідає Олек
сандра Терентіївна, утираю
чи сльози кінчиком хустки.
Старша дочка Вірочка
побігла збирати рідню. Бать
ка вже не було — він помер,
надірвавшись, як рив окопи
ще в 1941 році. Прийшла ма
чуха, зібралися сусіди: хто
картоплину приніс, хто —
хліба, хто — капусти. Влаш
тували скромне застілля. А
ввечері, коли Сашко став ді
литися із Шурою та Гаври
лом планами: “Повернуся в
Харків — університет закін
чувати”, — зять запитав:
— Хіба в Дніпропетров
ську такої ж “школи” немає?
Вчися тут, живи в нас.
І Олесь вступив на 3
курс Дніпропетровського
університету.
Гаврило і Шура виділили
йому кімнату, а самі з діть
ми влаштувалися в іншій.
На колоди поклали дошки,
набили соломою два мат
раци, поруч поставили єди
ний стіл, за яким студент і
вчився. На заводі Комінтер
ну Гаврило виточив дві кар
бідні лампи і щодня заправ
ляв їх, оскільки Сашко всю
ніч щось писав у тьмяному
світлі.
До університету Олесь
щодня добирався пішки
— по 2,5 години в одному
напрямку.
Шура тоді навіть не здо
гадувалася, що ночами брат
пише свою трилогію. Гаври
ло зайшов якось над ранок
до сусідньої кімнати, аби по
гасити лампу, що чаділа, а
задрімалий за столом Олесь
так і кинувся: “Я ще буду пи
сати...” Він сам потім роз
повідав одному з колег, як
працював над “Альпами”:
“Немов не я писав, а щось

Постаті

ОЛЕКСАНДРА,
СЕСТРА
водило моїм пером, саме
писалося і клекотало в ду
ші, якась вища сила — лю
бов, жаль, біль...”
Два курси ДДУ Гончар
закінчив екстерном, за рік,
і, поїхавши до Києва, по
вернувся додому дуже щас
ливим.
— Мене в письменники
прийняли! — закружляв із
сестрою по хаті. А вона за
плакала: “Ти тепер знаме
нитим будеш, про мене, не
письменну, й не згадаєш”.
Але він майже щоліта
приїжджав на ці дніпровські
береги. І завжди говорив,
що тут народилися в нього
найкращі рядки. Саме з ро
бітничої Ломівки він спи
сав персонажів та сюжет
“Собору”, хоча прототи
пом самого храму став
СвятоТроїцький собор у
Новомосковську. Уперше
він побачив його, коли від
ступали наші війська, і пора
нених студбатівців укладали
прямо на підлогу древнього
храму, що служив якоюсь
коморою. Побудований він
був ще в 1778 році без єди
ного цвяха на гроші запо
розьких козаків. Олеся вра
зила тоді атмосфера розру
хи, тління, що панувала в
цих древніх стінах.
У персонажах “Собору”
багато хто впізнавав знайо
мі обличчя. Тому й почалися
гоніння на письменника, що
тодішній перший секретар
Дніпропетровського обко
му КПУ Олексій Ватченко
побачив себе в партійному
функціонерові, який здав
батька в Будинок переста

ПАМ’ЯТЬ

рілих. І дав команду місце
вим газетам: “Громити!”

У БУДИНОЧОК, ДЕ
ЖИВЕ 90-РІЧНА
ОЛЕКСАНДРА ТЕРЕНТІЇВНА, ЩОДНЯ
ПРИЇЖДЖАЮТЬ ЕКСКУРСАНТИ
Стару хату, де сидів при
карбідній лампі молодий
Гончар, ледь не знесли, ко
ли почали будувати новий
мікрорайон. Місцева інтелі
генція забила тривогу — і
будиночок був визнаний
пам’ятником культури. Час
тина вулиці Клубної зали
шилася недоторканою. Те
пер хату бабусі Шури, хоч і
неофіційно, іменують у місті
“музеєм Гончара”. Та до ос
таточного вирішення її долі
руки не доходять.
Декілька років тому з іні
ціативи міського управління
культури був навіть замов
лений і затверджений міс
тобудівною радою проект
реконструкції садиби.
— Було декілька ідей, —
розповідає скульптор, член
Союзу художників України
Олександр Зобенко, якому
доручили цю роботу. —
Спочатку хотіли виготовити
меморіальну дошку, але бу
диночок знаходиться в гли
бині подвір’я, не повісиш же
її на паркан? Тому вирішили
огорожу забрати і зробити
поруч із будинком невели
кий палісадник із клумбою,
лавочкою і пам’ятником
Гончареві — так званий кур
домер. Навколо останнього
суперечок було найбільше:

погруддя мало б надто
строгий вигляд, монумент
на повний зріст дисгармоні
ював би зі старенькою, при
садкуватою хатою.
Автор вибрав напівфігу
ру молодого Олеся — тако
го, яким пам’ятають його ці
стіни: в гімнастерці, із книж
кою в руках. А поруч, — як
символ родинних коренів і
спогад про війну, — розчах
нутий вибухом пень від 100
літнього абрикоса. Таким і
повинен залишитися Гон
чар у пам’яті своїх земляків.
Не тільки відомим усьому
світу, письменником, якого
Кембріджський біографіч
ний центр увінчав довічним
титулом “Інтелектуал світу”,
а, насамперед, “сином
Дніпра”, як назвала його в
передмові до нещодавно
виданого у Дніпропетров
ську двотомника письмен
ниця Марія Зобенко.
Та ідею реконструювати
хатинку і поставити тут
пам’ятник “переграли”. На
родний депутат Анатолій
Клименко, який узяв шеф
ство над бабусею Шурою,
вирішив перенести музей у
сусідню школу, де навчався
сам. Але люди, як і раніше,
тягнуться до старого буди
ночка Олександри Терентіїв
ни Сови, де всі стіни обвіша
ні фотографіями, і на полич
ках — книги з автографами
“Сестрі Шурі на вулицю
Клубну, де було нам добре”.
Бабуся Шура, незважа
ючи на похилий вік, цілий
день у турботах. Вона — ак
тивна парафіянка місцевої
церкви, пече на церковні

ПОЕТИЧНИМ РЯДКОМ

ÂÎÑÊÐÅÑ²ÍÍß ÄÓØ²
Будь рідніша в собі, наша мужня родино, —
Не одснилась тобі яничарська година,
Яничарська мара, яничарська пора —
Панське бидло до нитки народ оббира...
Це реальність жорстокої долі чи гра?
Як же так? — Україна без Гончара...
Час пророче нам рече Дніпрове, ще й ревне:
Панству панське, а Гончару — Гончареве...
Оджурись, одмарній, українська родино! —
На безсмертя тобі мати сина родила,
Од святинь Кобзаря — його віща зоря,
Ярий пломінь її в небесах не згоря —
Не згоря ані з радості, ані із горя, —
Як же так? — Україна без Гончара?..
Нароста віщий шал бунтівливого моря:
Є Гончар, хоч навкруг яничарська пора.
Ти згадай, не забудь, українська родино,
Яка люта орда по тобі походила!
Хамовитий владика, озираючись, рикав,
У покоях своїх лиш потайно гарчав,
Чорні списки складав на письменство й культуру,
Садовив на ланцюг свою вовчу натуру,
Бо він знав достеменно — є віра велика,
Є Великдень душі, є у світі Гончар.
Хмурять брови посивілі хвилі Дніпрові —
Чом наш край не постав у святковій обнові,
Чом базарний бедлам чорториї злі крутить,
Вир гендлярства крутий — аж на трутневі трутень?
Тільки ж прапору волі вже ніколи не впасти,
Марно б’є в тулумбаси розперезане панство,
Воскресає народу душа, осіяна безсмертним пером.
Да воскресне душа: Україна навік з Гончаром!
Віктор КОРЖ
свята пишні паляниці. І що
денно розповідає екскур
сантам про молодого Гон
чара. Будиночок музеєм не
вважають, ніхто бабусі як
екскурсоводу не платить —
й існує вона на свої 100 гри
вень пенсії та ще завдяки
допомозі трьох дітей, які
теж живуть скромно.
І просить Бога бабуся
Шура про милість до її Оле
ся. Коли Гончара ховали в
Києві, сестра зауважила, що

руки брата не складені за
православним звичаєм на
грудях і, відірвавши довгу
смужку від своєї жалобної
хустини, зв’язала їх хрест
навхрест і поцілувала. Упер
ше в житті поцілувала руки
брата, з яким вони були схо
жі й духовно близькі. Недар
ма ж носили одне ім’я.
z

Наталя ДОБРИНІНА,
м. Дніпропетровськ
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Росіянин Леонід Вишеславський писав
поросійськи… Й написав понад півсотні
книжок, — і в кожній із них, хай як би дале
ко заводила поета любов до мандрів (Росія,
Вірменія, Франція), постають, передусім,
простори України, дух України, образи ук
раїнські переймають усю його лірику, і рід
ній землі (яку він тільки раз надовго поки
нув, вирушивши 1941го на фронт) у своїй
неповторній поезії віддячив щедро… І з на
дією на її краще майбутнє.
Із віршів 2000 року, із вражень нашого
сьогоднішнього життя:
…Лотки, скопившие товары,
загромоздили тротуары.
Ступени… Полумрак… И вот —
сопилки жалобные звуки,
в мольбе протянутые руки:
метро… подземный переход…
О, нам не разглядеть сегодня
просвета в этой преисподней!
А все же лестница ведет
туда, где каменной Софии
сияют главы золотые
над глубиною вечных вод.

Його перекладали — П. Тичина,
М. Рильський, В. Сосюра, Л. Первомай
ський, М. Бажан… Молодших друзівсучас
ників не перелічиш… Згадаю автора кількох
перекладів — Миколу Руденка… Взірцем і
подвигом дружби двох поетів, російсько
мовного та українського, назву історію пе
рекладу однієї з книжок Леоніда Вишеслав
ського “Очі не мерзнуть” (вона вийшла
2000го у видавництві імені Олени Теліги).
Цю прекрасну історію дружби двох немоло
дих поетів повідав сам Леонід Миколайо
вич у коротенькій передмові до збірки. Ци
тую повністю. “На початку минулого року
відвідав я в лікарні свого літнього друга —
поета Миколу Карпенка — і подарував йому
свою збірку лірики, яка тоді щойно побачи
ла світ. Яке ж було моє здивування, коли за
два тижні, повернувшись додому з лікарні,
він вручив мені ці переклади, котрі я й про
поную увазі читачів як окреме видання. Чи
таю переклади друга — і мені здається, що
все це написав я сам рідною і для мене ук
раїнською мовою”.
Серед українських письменників своє
довге життя він прожив як свій серед рід
них… І засумувализасумували ми, дізнав
шись про його трагічну смерть у передново
річні дні, в грудні 2002го… Усі разом засу
мували!.. Не стало добродія і добротворця,
людини взірцевої шляхетності.
…Часом оригінали своїх віршів Леонід
Вишеславський перекладав сам. Серед них
— найдорожчі, як коротенький, але такий
щемливий вірш про батьківщину — “В моє
му Миколаєві”:
Сиджу на Радянській
(колишній Соборній)
під тентом кафе
на веранді узорній,
і мариться раптом щось дивне мені,

“СЛОВО Просвіти” z ч. 13 (233), 25—31 березня 2004 р.

хоч я і не випив ні грама:
іде гімназистка на тій стороні…
Бант…
Фартушок..
Моя мама!
…Сторінка, яка залишалася в друкар
ській машинці поета, — була із недописаної
статті про Тараса Шевченка… Найостанні
ше, над чим працював поет…
У теплий осінній день ми йшли з пое
том вулицею Володимирською. Біля опер
ного театру звернули на Богдана Хмель
ницького — в бік будинку № 68, де він
мешкав, — письменницького, легендарно
го… Шляху залишалося небагато — і мені
раптом стало сумносумно, що шлях цей
закінчується, і біля входу в під’їзд ми про
щаємося… До нової зустрічі, зрозуміло; але
йшов я з дуже поважною людиною, і хто
знає, скільки на землі нам лишилося — на
ших! — днів?..
Леонід Миколайович зупинився біля
лотка з бананами. Не знаю, чи він любив
банани, але що більше за ці екзотичні фрук
ти може нагадати про далекі земні обрії, ві
тер мандрів — і то під романтичними вітри
лами (У XIX столітті з Африки в Європу ба
нани доправляли найшвидкіснішими віт
рильникамикліперами, щоб вони не лише
не попсувалися, а й їхні пахощі, здогаду
юсь, не розвіялися по дорозі через океан!).
А Леонід Вишеславський був поетом
мандрів, уся його поезія — відкриття країн і
людей: від маленької гірської Вірменії, зма
льованої неповторними барвами Мартиро
са Сар’яна, до далекої Франції.
Та ба, навіть на міських вулицях він був
схожий на великого мандрівника, хай дуже
літнього, непоквапливого, але повсякчас
спрямованого до великої мети.
Так ось, він зупинився біля лотка з екзо

тичним товаром… Подивився на ціну… Як
завжди, наче відсторонено від усього на сві
ті звичайного, сказав мені:
— Там, за рогом, продають дешевше.
Звичайно, він мав зважати на реалії
життя, хоча й був власником цілої планети
“Вишеславія”, відкритої й так названої з
шани до нього астрономами Кримської об
серваторії.
На згаданому розі, де теж продавали ба
нани, він не звернув на них уваги — забув?
Чи вже втратили вони для нього значення?..
— Леоніде Миколайовичу, — звернувся
до нього. — А якби таке сталося, щоб ви за
раз могли побачити тих, кого вже немає, але
хто був вам у житті найдорожчим?..
Він хіба що хвилину помовчав, і одразу
ж відповів:
— Маму, вітчима, Максима Тадейовича
Рильського, Миколу Миколайовича Уша
кова…
…Коли хтось звернеться до мене з таким
же запитанням, — і я складатиму свій пере
лік дорогих мені людей (тих, що там, за зем
ними обріями!), то серед них обов’язково
постане ім’я поета Леоніда Вишеславсько
го.
На планеті людей він був одним із най
добріших і найкрасивіших. …І під зіркою
поезії. А вона — незвичайна: навіть видатні
астрономи не розрахують її зоряних вели
чин: мінус там, плюс, шоста плюсова (що
найменша видима оком!), мінусова (міну
сові!) — кожна палахкотить у небі яскраво,
як одкровення.
Зірка ж поезії — блакитна і зелена!..
Блакитна — од незглибимого Космосу, зе
лена — від просторів землі.
z
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Постаті
азом брат і сестра —
Олександр і Олексан
дра — мешкали недов
го. Та Олеся Гончара завжди
вабили ці мальовничі дніп
ровські береги, цей степ, де
розкинулася робітнича сло
бода Ломівка. Він сам зізна
вався, що ніде йому не писа
лося так добре, як у малень
кій сестриній хатинці зі шлаку.
Таких мазанок у колиш
ній Ломівці майже не зали
шилося — довкола добротні
цегляні будинки. І тільки хата
на Клубній, 25 дивиться у
світ двома підсліпуватими ві
концями. Ганок під залізним
дашком, високий кущ в’юн
ких троянд та абрикос, по
саджений на місці сторічно
го дерева, що загинуло че
рез вибух авіабомби, — все
це побачив 27річний стар
ший сержант Олександр Гон
чар, повернувшись із війни
не туди, де виріс, а в Ломівку,
до сестри Шури.
Ця хата досі живе спога
дами. Стелажі з книгами
письменника, його фото
графії на стінах, афіші і все
його життя, сотні разів пе
реказане бабусею з добри
ми, стомленими очима,
стали ниточкою, що зв’язує
Дніпропетровщину зі своїм
прославленим земляком.
Хатина ця не має статусу
музеюсадиби, та майже
піввіку Олександра Теренті
ївна є охоронницею її істо
рії. Видно, ясна пам’ять, со
ковита, образна мова — їх
нє сімейне надбання. І хоча
бабуся Шура жодного дня
не ходила до школи і грамо
ті навчалася вже у зрілому
віці — по Біблії та “Кобзаре
ві”, — вона так розповідає
про брата, що перегодовані
інформацією старшоклас
ники, яких часто приводять
сюди на екскурсію, слуха
ють її, затамувавши подих.

ли важкі соснові колоди, за
сипали в дерев’яні лотки
відпрацьований заводський
шлак. Напевно, при цій ро
боті й надірвалася.
“Мені було п’ять із по
ловиною, а Сашкові тільки
півтора рочку, коли мама
померла, — згадує Олек
сандра Терентіївна. — Це
було на Різдво 1920 року:
на вулиці мороз, а в хаті —
муха літає. Я мамі показую,
а вона каже: “Це смерть
моя прилетіла”. Того вечора
мене вперше пустили коля
дувати із сусідськими хлоп
цями, і я повернулася така
горда і щаслива: в одній
хаті бублик дали, в іншій
— цукерку. Прибігаю до
дому, а всі плачуть: мами
вже немає.
Чітко врізалася в дитячу
пам’ять картина: священик
відспівує маму, а маленький
Сашко, стоячи в ліжечку,
підскакує у такт панахиді.
Тато взяв його на руки і за
плакав голосно”.
На цьому й закінчилося
для Шуроньки дитинство.
Перед Великоднем приїхав
із Сухого дід, забрав із со
бою маленького братика
погостювати. А на Трійцю в
хаті вже господарювала
двоюрідна мамина сестра з
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НАРОДИВСЯ САШКО, КОЛИ В ГОРОДІ
ВЖЕ ГУСТО РОСЛА
КАПУСТА, А ЗАПИСАЛИ — 3 КВІТНЯ
Історія цієї родини гідна
пера класика — так хитро
мудро переплелися тут до
лі. Сам Олесь Терентійович
чимало опублікував спога
дів про юначі роки, але у
сестри — свій погляд і розу
міння тих подій.
Поява Сашка — мабуть,
один із перших і найяскра
віших дитячих спогадів Шу
роньки. Дід Сидір Пилипо
вич вийшов тоді на ґанок їх
нього будинку і сказав
внучці: “А ми тобі братика
знайшли” — “Де?” — “Там, у
капусті”. А коли чотириріч
не маля метнулося не до
хати, а в город, крикнув ус
лід: “Та не шукай — там
тільки одне бігало”.
У селі таке траплялося
часто — метрику “виправля
ли” не одразу після наро
дження, а з необхідності. Те
рентій Сидорович за сімей
ними турботами спочатку не
знайшов для цього часу, а
вже згодом, за зразком Шу
риної метрики, зробив і сино
ві свідоцтво про народження.
Не випадково вони мають од
накові імена, і дати їхнього
народження відрізняються
тільки на один день: сестра —
4 квітня, а брат — 3го.
Коли Терентія Сидоро
вича запитували, чому наз
вав дітей однаково, він від
жартовувався: “Я їх на царів
готую”, — натякаючи, ма
буть, що імена, Олександр та
Олександра часто зустріча
лися в династії Романових.
Жила велика родина Бі
личенків разом: батьки,
дев’ять зведених братів і
сестер, дружини й чоловіки
вже дорослих дітей. Рано

ОЛЕКСАНДРА,
СЕСТРА

працю, — вона вперше по
бачила парти: “Це ще що та
ке: стіл і стілець разом?” До
відавшись, що це парти, дів
чина заплакала — колись
вона теж хотіла вчитися.
Можливо, завдяки тому,
що маленький Сашко не по
вернувся від бабусі під
батьківський дах, і народив
ся для України геній Олеся
Гончара.

ОЛЕСЕМ ЙОГО НАЗВАЛА ВЧИТЕЛЬКА
Одруження Терентія Бі
личенка, видно, витіснило
на другий план думки про
маленького Сашка, що жи
ве на Полтавщині. А в Сухо
му й раді. У середульшого
сина Гончарів, Якова, дітей
не було, і до метикованого,
красивого хлопчика дядько
та його дружина прикипіли
душею. А вже як бабуся
Прися любила внучка — не
можливо й передати. Сам
Олесь Терентійович згадує
у своїх щоденникових запи
сах, скільки казок знала ба
буня, які пісні йому співала.
Як настав час йти Сашко
ві до школи, Яків поїхав у Ло
мівку до Терентія: “Або заби
райте хлопця, або давайте
метрику — ми самі його в
1ий клас відправимо”. Після
недовгої ради із дружиною
батько віддав Сашкову мет
рику. Але тієї осені хлопчик на
навчання так і не пішов — до
першого снігу пас колгоспну
череду. Коли настала зима,
дядько, глянувши якось
вранці на племінника, що си
дів на печі, скомандував:
“Нумо, збирайся, відведу те

Коли в батька Оле
ся Гончара, Терентія
Сидоровича, запита
ли, чому він назвав
обох своїх дітей од
наковими іменами,
той віджартувався:
“Я їх у царі готую”.
А рідна сестра
письменника, 90 річ
на Олександра Те
рентіївна Сова, яка
живе на околиці Дніп
ропетровська, де Гон
чар писав свої ранні
твори, саме цим по
яснює духовну спо
рідненість між нею і
братом. Нині, 4 квіт
ня, їй виповниться 90
літ. А 3 квітня, всі, хто
любить і шанує Олеся
Гончара, вклоняться
його пам’яті: минає
86 років з дня його на
родження.
голова сімейства Сидір Пи
липович залишився удівцем
із шістьма дітьми на руках:
Явдохою, Мокриною, Фе
дорою, Пилипом, Степаном
і Терентієм. Згодом взяв
удовицю Палажку теж із
трьома малюками — Гриць
ком, Пилипом й Оляною.
Щоб прогодуватися, дове
лося старших дітей віддава
ти в найми — так і потрапив
Терентій у магазин, де до
служився від “підмітайла”
до прикажчика. Видно, тя
мущий був, якщо без освіти
вибився в люди.
Тут, у магазині, й поба
чив уперше Таню Гончар.
Дівчина доглядала дітей у
багатій родині, що жила по
сусідству з магазином. Із
далекого полтавського села
Сухе її привезли в Єкатери
нослав ще 9річним дівчам.
Хазяї заплатили тоді дідусе
ві за маленьку няньку 6 кар
бованців авансом за рік.
— Мама часто згадува

У 16 років, коли бабуся
повідомила, що сестричка
Шура вийшла заміж, він
уперше попросився в Ло
мівку: “Мені так хочеться
всіх побачити...” І дядько
Яків повіз небожа до Дніп
ропетровська.
У батьківській хаті зу
стріла їх Фрося. Зайти не
запросила, а посадила у
дворі під грушею. Хлопчина
так розхвилювався, очікую
чи зустрічі з батьком, що в
голові, немов тисячі моло
точків забили на сполох, — і
в очах стемніло. Уклавши
пасинка з компресом на го
лові в клуні на соломі, мачу
ха побігла за Шурою.
— Я так летіла додому, —
згадує Олександра Теренті
ївна, — що ніг під собою не
чула. Адже ми з братом
15 років не бачилися і тільки
з дядькових листів я знала,
який він став. Обійнялися з
ним, розцілувалися — і Саш
кові зразу полегшало.
Увечері прийшов із робо
ти батько. Побачивши у дворі
свояка з хлопчиком, приди
вився: “Це не Сашко випад
ково?” Теплої зустрічі між си
ном та батьком не вийшло.
Повечерявши разом, Терен
тій відправив Сашка ночува
ти до сестри, у “врем’янку”,
де вона жила з чоловіком. І
проговорили Сашко й Шура
всю ніч до ранку.
Ще приїжджав Олек
сандр до батька тільки один
раз, у 1938 році, коли нав
чався у Харкові в технікумі
журналістики. Шура з Гаври
лом будували тоді новий бу
диночок, і брат подарував їм
200 карбованців і стареньку
Біблію. Видно, запам’ятав,
як сестра минулого разу
скаржилася йому: “Церкву,
що поруч, “комбедівці” хо
чуть зруйнувати”. “А ти віриш
і вір!” — сказав їй тоді Сашко.
І цю пораду з уст зовсім ще
юного братика вона сприй
няла дуже серйозно.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ІЗ
ФРОНТУ ДОДОМУ, В
СУХЕ, ОЛЕСЬ ЗНЕНАЦЬКА ВИЙШОВ
ІЗ ПОТЯГА В ДНІПРОПЕТРОВСЬКУ

ла, як їй несолодко жилося
в наймах, — розповідає
Олександра Терентіївна.

КОЛИ СВЯЩЕНИК
ВІДСПІВУВАВ МАМУ,
МАЛЕНЬКИЙ САШКО, НЕ РОЗУМІЮЧИ,
ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ,
ПІДСТРИБУВАВ У
ТАКТ ПАНАХИДІ
Повернувся батько з
Першої світової війни геор
гіївським кавалером, із дво
ма хрестами на грудях. Хо
ча поранений і хворий, але
майже одразу взявся буду
вати свою хату, недалеко
від батьківської. Мама чека
ла дитини, і чоловік обері
гав її від важкої праці. Та ко
ли з’явився син, із Полтав
щини бавити внука приїхала
бабуся Прися, і Тетяна
“дорвалася до роботи” — їй
хотілось якнайшвидше ста
ти господинею у своєму бу
динку. Місили розчин, пиля

Полтавщини — Фрося Во
ронова. У Фросі бандити
вбили чоловіка, і молода
вдова із двомісячною дити
ною на руках виїхала із се
ла. Дав притулок їй Терентій
Сидорович — два горя і дві
самотності знайшли одне в
одному підтримку. Чи був
щасливий батько з новою
дружиною, — сказати важ
ко. Та вже через рік у них
народився син, і Шурі дове
лося тепер няньчити двох
малят. Коли прийшов час
дівчинці йти до школи, ма
чуха ніби відрізала:
— Хочеш вивчити її на
гімназистку — вчи. А мені
тоді наймичку бери.
Шура залишилася на
господарстві: у дев’ять ро
ків доїла корову, у тринад
цять — хліб пекла. Але жод
ного разу не почула від ма
чухи доброго слова. Коли на
зборах, що проходили в міс
цевій школі, 18річній кол
госпниці вручали подяку за

бе до школи”.
Дідусь дістав зі скрині
олівці, буквар, два зошити,
бабуся поклала все це в по
лотняну торбинку і перехрес
тила внука: “Йди з Богом”.
Відкривши двері класу, дядь
ко Яків сказав учительці:
“Приймайте ще одного шко
ляра”, — і пішов на роботу.
— Тебе як кличуть? —
запитала вчителька.
— Сашко, — відповів.
— Ну, будеш Олесем, бо
Сашко в нас уже є.
І записала в класному
журналі: Олександр Гончар.
Адже хлопчика в селі всі
знали як сирітку Тані Гон
чар. Так він і провчився всі
роки під цим прізвищем. І
лише коли настав час йти в
армію, у військкоматі доди
вилися: метрика — на Біли
ченка, атестат — на Гонча
ра. Проте особливого зна
чення цьому не надали: ви
бирай, яке хочеш. І Сашко
вибрав мамине прізвище.

Військові роки Олеся
Гончара: бої під Харковом у
складі студбату, поранення,
полон, запасний полк, з
яким дійшов до Угорщини,
— докладно описані самим
письменником. Багато чого
відбулося за цей час у житті
Шури. Німці зруйнували бу
диночок, де жила сім’я Гав
рила Сови, і тільки ікона
святого Миколи Угодника,
якою благословляли ще
батьків, вилетіла з осілої від
вибуху хати й упала збоку.
Після звільнення Дніпропет
ровська на тому ж фунда
менті зі шматків жужільних
стін звели таку ж хатку з
двома манюсінькими кім
натками розміром 6 на 4.
Усередині, крім старенького
столу та лежанки, де спали
батьки і двоє діток, нічого не
було. Усе добро згоріло.
Знаючи з листа, що
Сашко буде їхати на Пол
тавщину через Дніпропет
ровськ, Шурочка по кілька
разів у день бігала на сусід
ню станцію зустрічати вій
ськові ешелони — а раптом
побачить брата?
Холодного 25 листопа
да 1945 року вона знову по
вернулася з вокзалу ні з
чим — не було Сашка в по
тязі. А через півгодини
хтось постукав у двері, й
на порозі з’явився старший
сержант у розстібнутій ши
нелі, зпід якої гордо сві
тився цілий іконостас орде
Продовження на с. 12
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Культура
Олександр Бабак — ми
тець радикального напрям
ку в українському мистец
тві, близькому до концепту
алізму, неофольклоризму,
ліричного абстракціонізму,
мінімалізму. У сум’ятті су
часного життя художник об
рав власну дорогу на пере
тині народних традицій —
минувшини та постмодер
ністського сьогодення. Він
не відкинув, не заперечив
мистецької спадщини, а,
провівши її через свою ду
шу, працює за стилістикою
як “неофольклорист”. Звер
нення до етнокультурної
спадщини є спробою звіль
нитися від нігілізму в став
ленні до рідних святинь, до
корінних сутностей як націо
нальної, так і загальнолюд
ської духовності. У худож
ника культурна традиція пе
реосмислюється та перет
ворюється в нову художню
якість. У його роботах відчу
вається володіння систе
мою створення узагальне
ноумовних (знакових) об
разів (“День пам’яті”, “Риту
альна споруда”, “Відлуння
минулого” (станція метро
“Видубичі”)).
Упродовж десяти років,
починаючи з 1992го, ми
тець досліджує історичний
ОБ’ЄКТ, який поступово
припинив своє матеріальне
існування. Це — село Лей
кове Шишацького району,
Полтавської області, яке з
певних причин близько
тридцяти років тому покину
ли мешканці. Розуміння не
обхідності такої роботи —
аналізу художніми засобами
історичної спадщини —
прийшло після вивчення ет
нографічного та археологіч
ного матеріалу місцевості,
де було розташоване село.
Результати більш як десяти
річної роботи були втілені
художником у семи основ
них експозиціях, що де
монстрували візуальний ма
теріал, створений митцем.
У різні часи в проектах

ЧАС КАМЕРАТИ
Чудовий концерт підго
тував Національний ан
самбль солістів “Київська
камерата” до ювілею дири
гента ансамблю, заслуже
ного діяча мистецтв Валерія
Матюхіна. Концерт відбувся
за участю народного артис
та України, баритона Вале
рія Буймістера та молодого
піаніста, лауреата міжна
родних конкурсів Дмитра
Таванця в Колонному залі
ім. М. В. Лисенка Націо
нальної філармонії України.
У першому відділенні
пролунали “Зіґфрідідилія”
для оркестру Рихарда Ваг
нера та симфонія для голосу,
фортепіано і 15 струнних на
вірші О. Пушкіна “Пам’яті по
ета” Євгена Станковича. А в
другому відділенні відбулася
прем’єра нового твору Ва
лентина
Сильвестрова
“Миттєвості пам’яті” та була
виконана серенада для
струнних до мажор, тв. 48
П. Чайковського. Саме поєд
нання сучасних та класичних
творів в одному концерті
створює безперервну карти
ну успадкування найкращих
музичних традицій минулого
через їх осмислення сучас
ними українськими компо
зиторами.
“Миттєвості
пам’яті” В. Сильвестрова —
напрочуд легкий, прозорий,
імпресіоністський твір. Кож
на з його частин, створених у
жанрі оркестрової мініатю

Кожна виставка, кожна робота художника, в певному розумін
ні, є його автопортретом. Олександрові Бабаку усвідомлення то
го, що його картина — це він сам, прийшло зі словом “дотик”. Для
нього воно пов’язане з відчуттям, схожим на бажання торкатися
старовинних речей в історичному музеї. У проекті “Листи зі Схо
ду України” автор “торкається” земної поверхні, її рельєфів та
контррельєфів. Розстеляючи свої полотна на курганах, копицях
сіна чи в окопах, що нагадують про Велику вітчизняну війну, ху
дожник ніби накриває їх собою. На фотографіях природний крає
вид сяє різнобарв’ям картин (із проектів 1990 х років: “Реконс
трукції І” (1992 р.), “Реконструкції ІІ” (1997 р.), “Опішня, пленер”
(2000 р.)), українських килимів, ковдр та хусток.

“Натюрморт” з виставки
“Тамара”

МОДЕРН СТАРОЇ КРИНИЦІ
копиці сіна. Завданням ху
дожника було їх побачити та
вибудувати ланцюжок. Се
ред репрезентованих об’єк
тів особливого символічно
го значення для митця набу
вають копиці. Між двома
трагедійними темами: око
пи, що уособлюють війну, та
кургани — смерть, — вони є
буферною зоною, зоною
життя. Олександр Бабак
вважає сіно сонячним сим
волом, за літо воно набирає
стільки променистого теп

Фото В. Стабниченка

МИСТЕЦЬКІ ПРОЕКТИ

Проект “Листи зі Сходу
України”
брали участь художники: Та
мара Бабак, Олександр Бо
родай, Гліб Вишеславський,
Олександр Дяченко, Анато
лій Криволап, Тиберій Сіль
ваши, Олександр Животков,
Марко Гейко (м. Київ), Тетя
на та Володимир Бахтови
(м. Миколаїв), Сергій Якунін
(м. Львів), Олександр Глу
маков (м. Донецьк); мис
тецтвознавці: Людмила Ли
сенко, Зоя Чегусова, Олек
сій Титаренко. Також у про
веденні акцій допомагали
місцеві жителі села Великий
Перевіз Шишацького райо
ну Полтавської області.
“Листи зі Сходу України”

ЮВІЛЕЙ
ри, присвячена друзям ком
позитора: “Серенада ди
тинства” — мистецтвознав
цю Г. Хорошилову, “Елегія” —
композитору О. Ківі, “Про
щальний вальс” — компози
тору В. Храпачову, “Постлю
дія” — композитору Є. Стан
ковичу, “Серенада осені” —
композитору Л. Бондаренко.
Четверту камерну сим
фонію “Пам’яті поета” було
створено Є. Станковичем у
1987 році на 150ті рокови
ни від дня смерті О. Пушкі
на. Чотири вірші пізнього
періоду творчості поета, що
складають
романсовий
цикл симфонії (“Не дай мне
Бог сойти с ума…”, “Я воз
мужал среди печальных
бурь…”, “Мне не спится, нет
огня…”, “Пора, мой друг, по
ра!..”), вимальовують ціліс
ну образносмислову лінію
ідейного підґрунтя твору —
Художник і Світ. Євген Стан
кович присвятив цей твір
виконавцю всіх власних ка
мерних симфоній — дири
гентові Валерію Матюхіну.
Здається, подібний кон
церт — це справді вишука
ний подарунок для себе, ко
лективу виконавців і слуха
чів. А нам залишається по
бажати Валерієві Матюхіну
подальших творчих успіхів у
роботі над цікавими твора
ми та доброго здоров’я. Хай
вам щастить, маестро!
z

Анна ЛОБАНОВСЬКА

є продовженням “лейків
ської” тематики. Краєвиди,
що їх відтворював художник
пензлем, тепер — на фото.
Це проект однієї подорожі,
дороги. Адже дорога об’єд
нала всі об’єкти, задіяні у
виставці: окопи, кургани,

ла, що буквально світиться.
Символічно, що працю
вати над проектом почали в
річницю нападу фашист
ської Німеччини на Радян
ський Союз, 22 червня о
300 ранку, а закінчили фо
тографувати близько 18.00

вечора. Робота супровод
жувалася
розповідями,
спогадами про війну. А вся
експозиція побудована на
“розтяжках” від темного до
світлого, від раннього дос
вітку до кадрів пополудне
вого сонця. Цей принцип
художник використовував
не вперше: раніше на його
живописних полотнах виг
равали розтяжки “кольорів
землі” — чорного, коричне
вого, помаранчевого (це
все природні глини).
Фотороботи “Листів…”,
зініційовані Олександром
Бабаком, за композицією
споріднені з його картина
ми. Згадується “Нічна подо
рож”, “День пам’яті”, серія
полотен “Зима”, картини з
виставки “Тамара” та інші.
Його ландшафти — втілен
ня гармонії, симетрії та
природної краси. Спогляда
ючи їх, приходиш до думки,
що лише мистецтво тримає
духовномістичний зв’язок
із Космосом: разом із При
родою воно спроможне від
родити гуманістичний сві
тогляд кожної людини окре
мо та нації взагалі.
У творчості художника
важко визначити якусь одну
стилістику. Тут і застосуван
ня принципів східного мис
тецтва, й використання ет
нографічних та археологіч
них матеріалів. Стилістичне

ÐÅÑÏÅÊÒÈ É ÀÑÏÅÊÒÈ
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Цьогорічну акцію “Книжка року”
можна схарактеризувати як “інший
формат” порівняно з тим, що було то
рік. Поперше, з ангарів муніципальної
галереї “Лавра” дійство перенесено до
респектабельного купецького зібрання
чи то пак — Національної філармонії
України. Подруге, обличчя вечора виз
начали цього разу Галина Стефанова та
Дмитро Стус, додаючи його атмосфері
довірливіших і правдивіших інтонацій.
Потретє, давався взнаки свіжий стру
мінь від Влада Троїцького, керівника
ЦСМ “Дах”, який режисував акцію.
Однак респект нинішнього книж
ковофілармонійного зібрання відті
нювався одним аспектом. Звичайно ж,
ідеться про майже епічний сюжет “по
датки та українська книга” й ритуальне
спалення рукописів цих самих книг не
далі як 29 січня й на відстані не більше
як кілька сотень метрів від філармонії,
тобто біля Кабміну. Коли скадрувати ці
дві події в один відеоряд, то вигляд це б
мало такий, ніби, драйвонувши трохи
біля багаття на свіжому повітрі, учас
ники літературної кремації заходили
до Колонної зали купецького зібрання
цілком вдоволеними та спокійними.
Дмитро Стус і Галина Стефанова,
оголосивши номінацію, запрошують на
сцену експерта, який урочисто, або й не
дуже, оголошує номінантів, і ті, у свою
чергу, піднімаються на подіум, отриму
ючи, за протоколом, квіти й диплом.
Звуковий ряд дійства складався з джазо
вих імпровізацій, рафінованої класики
й добірної народнопісенної автентики.
Отже, час назвати перможця. Ґран
прі цього року дісталося харківському
видавництву “Акта” за монографію

Юрія Шевельова “Історична фонологія
української мови”. Уже можна назвати
симптомом те, що першість в акції
“Книжка року” здобувають видання
спеціальнонаукового або енциклопе
дичного спрямування. Для прикладу: лі
дером першого рейтинґового опитуван
ня стала “Українська сучасна енцикло
педія”, видана київським видавництвом
“Ірина”. “Книгою року2001” стало со
лідне за обсягом і змістом видання —
“Лесь Курбас. Філософія театру” (К.:
Основи). Наступного року Ґранпрі ді
сталося видавництву “Критика” за мо
нографію Наталії Яковенко “Паралель
ний світ. Дослідження з історії уявлень
та ідей в Україні XVI—XVII cт.” Виклю
ченням із цього ряду стала видана
АБАБАГАЛАМАГою 2000 року
українськомовна “Снігова королева”
знаменитого казкаря Андерсена. До ре
чі, і Курбасова “Філософія театру”, й
“Історична фонологія української мо
ви” Шевельова, швидше, годилися б
для категорії на кшталт “Книжка сто
річчя”. Про що це може сигналізувати?
Зроблю кілька припущень. Очевидно,
конкуренція несхожих художніх смаків,
а почасти й особистих симпатій є для
експертів внутрішньою засторогою що
до “ставок” на красне письменство.
Можливо, дається взнаки загальна
“розрідженість” культурного простору
України з невирішеними проблемами
націєтворення. Адже авторитетом згада
ної праці Шевельова ще раз підкріплено
концепцію про відмінність шляхів роз
витку східнослов’янських мов — на про
тивагу москвоцентричній теорії “єдиної
колиски трьох братніх мов”. Цим, зреш
тою, й зумовлюється потяг до речей

вирішення в роботах вима
льовується залежно від те
матики та завдання.
Надзвичайно цікавою є
творча філософія митця.
Він відчуває земне тяжіння,
з пошаною ставиться до
людей похилого віку, зокре
ма селян, — адже ті ближчі
до витоків, “чистіші”. У пла
нах художника — створити
живописні образи мешкан
ців села: дідусів та бабусь.
У “Листах зі Сходу Укра
їни” Олександр Бабак пред
ставив декілька промовис
тих фотопортретів зі свого
проекту “Парсуна” (1998 р.).
На прозорих плівках поста
вали лики незворушних і су
мирних бабць та дідків у ку
файках, валянках, старо
модних светрах, потертих
піджаках. Ось портрет бабу
сі в темному одязі, в хустин
ці — вона неначе є узагаль
неним образом усіх літніх
жінок по українських селах,
які все своє життя працюва
ли в полі, вирощували хліб.
Персонажі фоторобіт Олек
сандра Бабака нагадують
зображення селян на полот
нах “Другої селянської се
рії” Казимира Малевича.
Прототипами цих людей для
великого “супрематиста”
були жертви голодомору
1933—1937 рр., штучно ор
ганізованого в Україні вла
дою на чолі зі Сталіним. У
творах обох художників зоб
ражено людей, зморених
нестатками і диктатом та
безкомпромісністю влади.
Як бачимо, художник,
використовуючи прийоми
“відеоарту”, фото, не при
пиняє “пити з народної кри
ниці”. Олександр Бабак у
проектах “Листи зі Сходу
України”, “Парсуна”, як і в
інших, показав частину на
шого життя, яке вже майже
відійшло в небуття. Його
хвилюють усе ті ж пробле
ми, які не давали спокою,
визріваючи на полотнах ху
дожниківавангардистів ще
століття тому.
z

Вікторія РАДЧУК

ПОДІЯ
фундаментальних, які більшою мірою
дають відповіді на старі питання, не
провокуючи нових. А звідси й кон’юнк
тура ринку щодо речей більш довідко
вих, доказових, ніж естетських.
До речі, самі ж експерти відзнача
ють “убоге дизайнерське опрацювання
книжки” й недостатню відредагова
ність перекладу. А це два з трьох крите
ріїв оцінювання у рейтинґових перего
нах. Принаймні цього року в переліку
претендентів на Ґранпрі слідом за Ше
вельовим, із відставанням на сім голо
сів, іде “Переяславська рада 1654 року.
Історіографія та дослідження” (К.:
Смолоскип) Це, не менш епохальне ви
дання, лише на два голоси випередило
об’ємний том “Української міфології”
Валерія Войтовича (К.: Либідь). Ці “три
товстуни” набрали в сумі більше голо
сів, ніж п’ятеро інших претендентів.
Під завісу вечора обнадійливим
акордом прозвучала давня колядка в
оригінальному виконанні Тараса Ком
паніченка (кобза, вокал), Юрія Фе
динського (бандура, вокал), Сергія Ох
рімчука (скрипка, вокал) і Валерія Гла
дунця (вокал, соло). На відміну від го
ловного персонажа виконаної коляд
ки, молодого княжича “со дружиною”,
які послідовно завоювали військо
польське, турецьке, московське, заси
павши їх стрілами, головному персо
нажеві акції “Книжка року”, україн
ській книжці, спершу слід звоювати
свійтаки, український, простір. Адже
“засипати” його накладами, що зрідка
перевищують нині 2 тис. примірників,
навряд чи вдасться. Поодиноким ви
нятком став “Палімпсест” Василя Сту
са (К.: Факт), що вийшов накладом 10
тис. примірників завдяки фінансовій
підтримці родини Ющенків.
z

Микола СКИБА
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«Просвіта» сьогодні

ДОРОЖНІ НОТАТКИ
Мазепинці, як нам відомо з підручників
історії, це не тільки назва невеличкого села
у Київській області, а й слово, що ним у
давні імперські часи означували росіяни
усіх свідомих українців. Тож настрій у нашої
компанії був піднесений і врочистий.
В автобусі зібралися представники “Со
бору”, УНР, Народної партії, “Нашої Укра
їни” та інших патріотичних організацій. 10
молодих просвітян, серед яких зовсім юні
— до 16 років і мудрі кандидати наук НТУУ
“КПІ”, та навіть один професор, Микола
Степанович Гумен. Частина товариства та
кож є співаками хору “Гомін”. Тож завдяки
тому, що автобус був обладнаний мікрофо
ном, у дорозі ми не сумували. Читалися вір
ші, байки, співалися пісні. Пощастило нам
також у тому, що з нами їхала Аріадна Васи
лівна Дерибогова, співробітник Історично
го музею, яка провела чудову імпровізовану
екскурсію, нагадуючи усім історію нашого
міста, а також підготувавши нас до того, що
ми побачимо, власне, в Мазепинцях.
Діставшись туди, ми опинилися на мі
тингу на честь Гетьмана. Тут було проголо
шено, звичайно, багато гарних слів про Іва
на Мазепу та проведені паралелі з сучасніс
тю. Серед виступаючих були голова Біло
церківської райдержадміністрації Сергій
Вахній, нинішній Гетьман України Іван Бі
лас, Володимир Іванців — голова районної
організації товариства “Просвіта”, що ак
центував увагу на сьогоденні словами Ма
зепи: “… Стоїмо, зараз, браття, між двома
проваллями, готовими нас пожерти”. За
значено було дуже слушно, що досі в Білій
Церкві немає ні вулиці Мазепи, ні вулиці
Палія. На урочистостях були присутні та
кож наші сучасні козаки — представники
Білоцерківської Січі ім. Семена Палія, а та
кож гості з Херсонського, Полтавського,
Кіровоградського та інших полків. Військо
вих із нагоди свята нагороджували почес
ними грамотами, чинами та відзнаками.
Була також самодіяльність — районні ко
лективи “Терниця”, “Серпанок”, “Роди
нонька”, “Козак Мамай” та інші. Одним
словом, урочистості як урочистості, які,
чесно кажучи, не задовольнили нашої жаги
прихилитися до історичного місця, щось

ТРОЯНДИ Й ВИНОГРАД
Вечір, присвячений 109 річ
ниці від дня народження Макси
ма Рильського, що відбувся у
Київському міському будинку
вчителя, зібрав спраглих слова
й музики. Відкрила концерт
представниця далекого Китаю
— студентка Національної кон
серваторії імені П. Чайковсько
го Фу Да Вей — піснею на слова
М. Рильського “На білу гречку
впали роси” (муз. М. Дремлю
ги). Зі словом до присутніх
звернулися голова Всеукраїн
ського товариства “Просвіта”
ім. Тараса Шевченка Павло
Мовчан, письменники Дмитро
Білоус, Іван Драч, Петро Пере
бийніс, Василь Василашко, ко
лишній директор Київського лі
тературномеморіального му
зею імені М. Рильського Неоні
ла Підпала. У чому феномен
Максима Рильського? У його
відкритості до людей і природи.
“Людський” талант класика рів
ний поетичному. Звідси — при
родне дихання віршів, які хо
четься виспівати…
Тож і злітали пісні на вірші
М. Рильського, а ще — народні.
Таку радість дарували слухачам
заслужений артист України
Юрій Демчик, бандурист Тарас
Силенко, дует Юлії Острянко та
Ольги Янченко, народний ар
тист України Анатолій Мокрен

МАНДРІВКА ДО МАЗЕПИНЦІВ
20 березня автобус із товариством від “Просвіти” відійшов від Му
зейного провулку до села Мазепинці Білоцерківського району, де від
значалася 365 річниця з дня народження Гетьмана Івана Мазепи — ви
датного військового, політика, дипломата, поета і просвітителя.
побачити на власні очі й тим стати ближчи
ми до Івана Мазепи, дух якого витає над
його батьківщиною. Ми почали шукати, й
присутня серед нас Лариса Кочубей знай
шлатаки! Знайшла сивого дідуся з пухнас
тими вусами, що стояв десь окрай сцени,
притулившись до дерева, і з жалем спосте
рігав за тим, що відбувалося на сцені. Цей
дідусь виявився Борисом Васильовичем
Демківським, краєзнавцем і справжнім
“мазепинцем” у всіх розуміннях. Вінто й
став основною подією нашої мандрівки.
“Люди приєднатися люблять, а допомогти
не хотять”, — сумно сказав він, киваючи на
сцену. Виявилося, що той самий пам’ятник,
біля якого відбувалися урочистості і за який
якраз хтось із офіційників комусь дякував,
побудував за свої власні кошти америка
нець пан Мар’ян, а щоб встановити його у
рідному селі Мазепи, Борису Васильовичу
довелося витратити багато власного здо
ров’я. Саме він, автор “Історії села Мазе
пинці” та ще однієї книжки, яка друкувала
ся лише частинами в журналі “Берегиня” за
1993—1995 рр., подвижник нашої історії,
опікувався цим, як і збиранням експонатів
для уявного музею Мазепи, якого досі не
має. Він дуже вдячний Лідії Григорівні
Орел, завідувачці Музеюзаповідника “Пи
рогів”, яка сприяла встановленню в Мазе
пинцях цього пам’ятника. А от щодо музею,
який він мріяв зорганізувати в хатині, де на
родився Мазепа, то навіть Іван Драч, який
приїздив спеціально до нього з Києва, не
допоміг, бо за ту ділянку землі, де стоїть ця
хата, вимагали 10 тисяч доларів із накрут
кою “на історичність”. Тож мрія лишилася
мрією, і ті експонати, що їх дідусь збирав
усе своє життя, зберігаються в його оселі,
далеко заховані від людського ока. “Наталя
Даниленко — голова товариства україн
ських жінок в еміграції, — розповідає Борис

Васильович, — подарувала мені портрет ма
тінки Мазепи, то я навіть як слід його збе
регти не можу”. Не зустрічав він за все своє
життя великої допомоги від влади. Статті
його друкували “з трудом” або відмовляли
ся друкувати. У радянські часи ясно — він
був сином “ворога народу”. Але чомусь і за
раз його титанічна праця не оцінена і ніко
му не потрібна.
Ми вмовили Бориса Васильовича про
вести нас до Замкової гори, де був колись
замок Степана Мазепи — Іванового батька,
що йому Богдан доручив у Мазепинцях
сформувати сотню. Борис Васильович дуже
цікаво розповів нам про родину Мазепи,
про його батька, якого польський Сейм
присудив до страти, через що він змушений
був переховуватися, і як потім ту смертну
кару зняли. А поміщиками Мазепи були та
кі добрими, що до них приїздили селяни
звідусіль — навіть із Росії. Усе це, до речі,
описане у книзі “Історія села Мазепинці”.
Від Замкової гори лишився зараз лише
горбик — копали глину на будівництво. А
сам замок понищив від люті ще Меншиков.
У народі давно ходила легенда, що як Зам
кова гора візьме 13 життів, земля віддасть
скарб Мазепи. Скарб знайшли, як відомо, у
38му, і перед тим загинуло лише дев’яте
ро… Розповів нам дідусь і про ливарні, що
за давнини існували на тій землі, у місті Чу
гуїв, і про своє власне, не менш історичне,
бо він пережив голодомор 1932—1933 років,
дитинство (Його батько, голова колгоспу,
під час “продразвёрстки” приховав горох,
щоб годувати ним людей, і за це отримав
смертну кару, яка потім була замінена за
сланням). Одним словом, Борис Васильо
вич — справжній скарб села Мазепинці.
Так збагатившись, погулявши на свіжо
му повітрі, намилувавшись на коней та свій
ську птицю, ми поверталися в місто. І Сергій

СВІТЛО ЛЮБОВІ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО
Усе справжнє — тихе. Квіт яблуні, голос трави, сонце
ополудні… Кроки вічності.
Поет бачить серцем. І тільки серце в любові — зряче.
“…І коли маю всю віру, щоб навіть гори переставля
ти, та любові не маю, — то я ніщо!” — писав апостол Пав
ло в посланні до коринтян.
Серце Максима Рильського щедро випромінювало
любов. І вічна зоря його любові завжди з нами.

Натхненне слово
Павла Мовчана
ко, дует братівбандуристів Ві
талія та Романа Морозів… За
хоплення залу викликав виступ
десятирічного Святослава Си
ленка з українською народною
піснею “Заіржали дикі коні”.
Вели вечір народна артист
ка України Неоніла Крюкова та
поет Дмитро Павличко.
Акомпанувала народна ар
тистка України Людмила Мар
цевич.
…Стихали звуки, гасли. Від
луння летіло до Голосієва, де й

Дует братів-бандуристів Морозів
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Неоніла Підпала, Дмитро Павличко, Неоніла Крюкова
посьогодні відчутна присут
ність Майстра. Нічна тиша й ти
ша слова перед народженням. І
сплеск сонця, що сходить. Про
мінняструни. Висока пісня.

Дует Ю. Острянко та О. Янченко

Відлуння слова Максима Риль
ського…
z

Галина ГАРМАШ
Світлини Ганни ОБОРСЬКОЇ

Співає Фу Да Вей

В. С. Кравченко. “Гетьман Іван Мазепа”
Коваленко, автор довідника “Опис Україн
ської козаччини 1649 року” розповів нам ще
про шлях біля батьківщини Мазепи, яким
ганяли рабів половці, про те, що бояри — то
була посада військовиків, які охороняли від
них місцевих жителів. І стала зрозумілішою
пісня Мазепи про “Чаєчку, сердешную небо
гу, що вивела чаєняток при битій дорозі”.
Мазепа, що виріс у неспокійні часи і все
свідоме життя присвятив служінню Україні,
яку бачив такою ж сердешною “чаєчкою”,
здається мені, й нині не перестав би її такою
бачити. А мене ця чудова поїздка знову зму
сила замислитися над тим, що сьогодні ре
ального ми можемо для неї зробити, окрім
того, що ми любимо її, як і Іван Мазепа.
z

Людмила ІЛЬЄНКО

МОЛОДА ПРОСВІТА

ВЕЧОРИ В УНІВЕРСИТЕТІ КУЛЬТУРИ
Зустрічі молодих просвітян на “круглих
столах” у Київському національному уні
верситеті культури і мистецтв стали вже тра
диційними. У лютому цього року перепов
нену аудиторію зібрав полковник УПА Ва
силь Кук. Зустріч тривала понад три години.
Кожна молода людина, яка вперше зустріла
ся того вечора з цією легендарною особис
тістю, поновому переосмислила роль та
значення визвольних змагань українського
народу в середині XX століття.
Ініціатори та натхненники цих заходів —
молоді просвітянки Настя та Софія Голоти.
Останню зовсім нещодавно було обрано Го
ловою осередку “Молодої Просвіти” в
КНУКіМ. Дівчата активно й наполегливо
працюють у своєму університеті та постійно
долучаються до загальноміських і всеукраїн
ських заходів. Прийшовши в “Молоду
Просвіту” наприкінці минулого року, вони
приємно вразили багатьох своїм ентузіаз
мом і наполегливістю в роботі. Відбувши
кандидатський термін, у грудні 2003 року на
урочистому засіданні ради Київського місь
кого товариства “Молода Просвіта” дівчата
були прийняті до членів організації.
Неабиякою активністю в житті Київської
міської “Молодої Просвіти” відзначається й
лідер та вокаліст рокгурту “Тінь Сонця”
Сергій Василюк. Для нього “Молода Просві
та” — єдина організація, що може допомогти
Україні в майбутньому та найближчому сьо
годенні. А пісні “Тіні Сонця”, автором яких є
Сергій, змушують багатьох замислитися над
долею України та роллю кожної окремої лю
дини в розбудові й утвердженні держави.
Отже, 16 березня у Київському національ
ному університеті культури і мистецтв відбув
ся черговий “круглий стіл”, що цього разу був
присвячений 190річчю від дня народження
Тараса Григоровича Шевченка. “Ким є Шев
ченко в житті кожного українця?” — запитав
ведучий заходу Богдан Гдаль, і це питання ста
ло головним в обговоренні. Гостями зустрічі
були заступник голови “Просвіти” КПІ Ольга
Віталіївна Пугач, голова Волинської обласної
організації “Молода Просвіта” Аліна Шпак, а
також поетеса зі США Дарія Рихтицька, яка
ознайомила присутніх зі своїм баченням пос
таті Тараса Шевченка та прочитала свої вірші,
присвячені Великому Кобзареві. Нині молоді
просвітяни готують Всеукраїнський зліт до
80ліття організації, яке відзначатиметься на
початку травня.
z

Євген БУКЕТ
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«Просвіта» сьогодні
НЕЗАБУТНІ

УРОКИ ВИСОКОЇ
ДУХОВНОСТІ
Луганщина з давніх часів є
щедрою на таланти. Однією зі
справді непересічних постатей,
які прославили наш край, був
Юрій Олексійович Єненко (1939—
1996) — лікар, письменник, гро
мадський і державний діяч.
Про себе Юрій Олексійович казав: “Я,
поперше, — лікар, подруге, — лікар і
потретє, — лікар”. Цими словами наш
земляк намагався підкреслити, що він
прагне лікувати не лише тіла, але й душі
людей — своєю творчістю, постійною
увагою до найболючіших проблем краю
та кожної людини.
Юрій Єненко добре відомий як літе
ратурознавець. Ще в молоді роки він за
цікавився постаттю й творчою спадщи
ною російського письменника та визнач
ного лексикографа Володимира Даля,
дитинство якого минуло в селищі Луган
ський Завод. Результатом досліджень
Єненка стала його книга “Козак Луган
ський”. Юрій Олексійович виявив живий
інтерес і до творчості видатного україн
ського лексикографа й письменника,
життя якого теж було пов’язане з Луган
щиною, — Бориса Грінченка. Свої мірку
вання про подвижницьку діяльність не
втомного “вартового” рідного слова
Ю. О. Єненко виклав у книзі “Промінь
добра”. Юрій Олексійович вивчав і життє
вий шлях Антона Чехова, юнацькі роки
якого також минули в донецьких степах.
“Дума про Чехова” була останньою кни
гою нашого земляка, а мріяв він ще так
багато написати… Як прозаїк Юрій Єнен
ко часто друкувався в обласній періоди
ці. Мені особливо запам’яталася його фі
лософська новела “На тому березі Стік
су”, сповнена душевних переживань ав
тора, який тоді вже був серйозно хворим.
Плекання духовних цінностей було
лейтмотивом життя Юрія Олексійовича.
Не випадково він був серед тих, хто стояв
біля витоків відродженого Українського
козацтва на Луганщині. У приміщенні он
кологічного диспансеру з ініціативи го
ловного лікаря було створено козацьку
світлицю, а на території диспансеру
встановлено погруддя відомих лікарів
письменників — Володимира Даля, Юрія
Липи, Степана Руданського, Антона Че
хова та інших. Юрій Єненко став одним із
організаторів “Просвіти” в нашому краї,
від 1992 р. й до останніх днів життя був
заступником голови обласного Товарис
тва. Завдяки “Просвіті”, також 1992 року
Ю. О. Єненка було призначено заступни
ком голови Луганської облдержадмініс
трації з гуманітарних питань. За два роки
роботи Юрія Олексійовича на цій посаді
було чимало зроблено задля відроджен
ня українства в краї: закладено камінь на
місці, де мав постати пам’ятник Т. Шев
ченкові, у Новоайдарі встановлено хрест
і пам’ятник жертвам Великого Голодомо
ру, в обласному центрі засновано “Грін
ченкову книгарню” й “Далеву лавку”
(щоправда, сьогодні першій надто бра
кує українського духу, а друга зовсім
зникла), покликано до життя Українсько
канадський культурнопросвітній центр
“Відродження”. Юрій Єненко очолював
громадську організацію “Державність”,
був ведучим телепрограми з цією ж наз
вою, створив альманах “Бахмутський
шлях” (тепер це — всеукраїнський літе
ратурний і науковий журнал) і став його
першим головним редактором.
Хоча Юрія Олексійовича вже понад
сім років немає з нами, творча спадщина
та уроки високої духовності нашого ви
датного земляка залишаються незмінно
актуальними. Пам’ять про Юрія Єненка
дбайливо бережуть його друзі, колеги,
однодумці. Про це свідчить видана
1999 р. книга спогадів “Юрій Єненко: та
лант людяності”, якими поділилися ті,
для кого Юрій Олексійович був часткою
життя.
z

Юрій КИСЕЛЬОВ,
голова Луганського міського об’єд
нання товариства “Просвіта”
ім. Тараса Шевченка

ПРОСВІТЯНСЬКИЙ ПІДМУРОК КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ
“… НА ДРУГОМУ БОЦІ
КАРПАТ ЖИЄ ТОЙ ЖЕ
НАРОД, ЩО Й МИ”
Августинові Волошину нале
жить особлива роль у громад
ськополітичній організації та на
ціональнокультурному пробуд
женні русинів Закарпаття. 1900 р.
він став викладачем Грекокато
лицької учительської семінарії в
Ужгороді, а з 1917 р. до жовтня
1938 року був її директором. За
його підручниками з декількох
дисциплін (понад 40 назв) навча
лися школярі й майбутні вчителі
всього краю. Десятки книг, видані
Волошином, були написані легко
й дохідливо для читання, й саме
тому вони користувалися таким
великим попитом серед широких
верств населення.
Редагована ним газета “Нау
ка” (згодом — “Свобода”) приді
ляла велику увагу створенню ко
оперативів у містах та селах
краю, читалень, антиалкоголь
них гуртків, домагалася для се
лянства землі, друкувала статті
на хліборобськогосподарські
теми. Дуже важливі матеріяли з
історії, культури та побуту краю
подавалися на сторінках кален
даря “Місяцеслов” — його теж
видавав А. Волошин із 1902 р.
Ще наприкінці ХІХ ст. А. Воло
шин кілька разів побував у Льво
ві. Громадське життя міста спра
вило велике враження на Воло
шина, впадала в око величезна
різниця у рівні свідомости гали
чан і його земляків. У Львові ви
ходило чимало українських газет
і журналів, і він, користуючись на
годою, передплатив цілу низку
галицьких видань (“Галичанин”,

Хоча угорський закон від 1868 р. твердив про рівноправ
ність усіх народів Угорського королівства, на практиці залишав
для них тільки одне “право” — бути складовою частиною єдиної
угорської нації. Якщо в попередньому двадцятиріччі провідним
лозунгом русинської інтеліґенції були слова Духновича “Я Ру
син был, есмъ и буду”, то після австро угорського компромісу
1867 р. запанувало кредо його антипода, послідовного мадя
рона, мукачівського єпископа Стефана (Панковича): “Если мы
жиєме подъ властью мадяръ, то маєме стати мадярами”.
Заступництво єдиної, могутньої тоді, слов’янської держа
ви — Російської імперії — відвертало місцеву інтелігенцію від
пошуку власних джерел і коріння й стимулювало прагнення
ототожнити себе з російською мовою у формі “язичія” замість
звернення до реально сущої живої розмовної мови, замість
творчої роботи над опануванням її багатствами. Наслідком та
кого стану була неписьменність більшости русинського люду:
1900 р. вона сягала 86 %.
“Діло”, “Свобода” та ін.). Особли
ве значення мало встановлення
дружніх стосунків з інтелігенцією
Львова. Імовірно, саме тоді в
нього з’явилося бажання створи
ти на Закарпатті організацію, по
дібну до галицької “Просвіти”.
Після краху Російської імпе
рії та загострення кризи Австро
Угорської імперії, утворення Ук
раїнської Народної Республіки й
ЗахідноУкраїнської Народної
Республіки суспільнополітичне
життя пожвавилося і в Карпат
ській Русі. У тітаки роки в свідо
мості й політичній дії активної
частини закарпатців відбувся
знаменний поворот: вони стали
орієнтуватися на Велику Україну
за Карпатами. “Віками пригноб
лені чужинецькою навалою та
насильством, ми не освідомля
ли собі, що на другому боці Кар
пат жиє той же народ, що й ми,
— напише згодом А. Волошин.
— Та гуркіт гармат світової вій
ни, поява в нас Січових Стрільців
та інших частей українського

ПОЕЗОПОЛІТИКА

Àíòîí³íà ËÈÑÒÎÏÀÄ
ДОБРОГО ДНЯ!
Прощай, Україно!
Юрій Мушкетик
Є колиска. То буде і справжня рідня.
Аксіомою стануть усі постулати.
Не прощай, Україно…
А ДОБРОГО ДНЯ!
Я ніколи не буду з Тобою прощатись.

війська, великий зрив наших
братів у Галичині та на Великій
Україні, події, що настали скоро
по світовій війні, отворили нам
очі, й ми одразу зрозуміли вагу
великої всенародної епопеї”.
Любовенська народна рада
на Пряшівщині в своїй першій
прокламації одверто проголоси
ла прагнення до сполучення всіх
українських земель в одну дер
жаву. Ще виразніше стала на ту
платформу Марамороська на
родна Рада, яка вислала своїх
делегатів до Всеукраїнської на
родної Ради до Києва та брала
участь в засіданнях народної Ра
ди Західної України. Однак доля
УНР та ЗУНР виявилася нещас
ливою, і лідери Карпатської Руси
були змушені шукати інших шля
хів захисту свого краю. 7 травня
1919 р. делегати Пряшівської,
Ужгородської, Хустської й Мара
мороської рад і Лемківщини зіб
ралися й сформували Централь
ну Руську Народну Раду, очолю
вану о. Августином Волошином.

Щаблі круті. Іще крутіший ступінь.
Великих крутять ниці і малі.
Цей бій у ж е іде. ТРИМАЙМОСЬ в к у п і.
Ми ж на своїй, на рідній, на землі!
Як битись — не миритись! Знає кожен.
І висновок між висівок простий.
Тоді всіх супостатів переможеш,
ЯК ДУЖЕ ХОЧЕТЬСЯ ПЕРЕМОГТИ!
Ти з м о ж е ш в с е. У цьому і розгадка.
І більше не ховайсь в глибокий схрон.
Як будеш битись справно, без оглядки,
ТОДІ І ТИ ЗІЙДЕШ НА ВЛАСНИЙ ТРОН!

Є Дніпро. То і повно свяченоводи.
Пересилимо розпач. Зупиним хвилину.
Не прощай, Україно…
А ЗДРАСТУЙ з а в ж д и.
МИ НІЗАЩО ТЕБЕ У БІДІ НЕ ПОКИНЕМ.

ЗІЙДЕМ! І буде все у нас інакше.
З тобою — меч. З тобою — аналой.
А зараз ЙДИ У БІЙ! Іди безстрашно.
ХТО НЕ БОЇТЬСЯ — ПЕРЕМОЖЕ ТОЙ!

Мова є. То і множаться рідні слова.
І не можна затиснути їх навіть в мурах.
Не прощай, Україно..
ТРОЯНДО Ж И В А!
Ти нам пахнеш у радощах і у зажурі.

І не чекай, щоб хтось за тебе — в звитяж.
Добути мусиш САМ СВОЄ РУНО!
А ЗАРАЗ ТИ — БОЄЦЬ!
І М У С И Ш Б И Т И С Ь.
БО ІНШОГО ТОБІ ВЖЕ НЕ ДАНО.

Є кутя й коляда. А над ними — блакить.
Є бандура і кобза. І шабля, і лати.
Не прощай, Україно,
ВІТАЮ Т Е Б Е!
І ЩОРАНКУ МИ БУДЕМ З ТОБОЮ ВІТАТИСЬ.

П І Д Н І М А Й С Я, ВКРАЇНО!

Переорем. Не буде колоти стерня.
Переполем. І вивітриться шахраїна.
Не прощай, Україно, —
А Д О Б Р О Г О ДНЯ!
МИ Є В ТЕБЕ Й З ТОБОЮ!
МИ — ДІТИ ЄДИНІ.

ДО КОЖНОГО УКРАЇНЦЯ
Короткий шлях, а не дорога давня.
Не спить ні пугач наш, ні плач.
І знову — в бій, на цей раз — ВИРІШАЛЬНИЙ!
Не спи і не сиди. Не скигли і не плач.
Ні плач, ні сміх до тебе не озветься.
Труба гучна потрібна. І т р у б і ж!
І кожен з нас — боєць. Із болем в серці.
І кожен м у с и т ь вийти на Рубіж!
Ти бачиш, що зробили ґерострати.
Гераклом стань! В годину пресвяту.
Ми мусим ворога на цей раз подолати.
Поквапся швидше до свого гурту.
Бо найстрашніша — наша неприсутність.
Вдягаймо добру збрую й кунтуші.
Цей бій — за все минуле й за м а й б у т н є!
У кожного граната — у душі.

Зупинився над нами Небесний пором.
Замість весел летять в нашу душу підкови.
ПІДІЙМАЙСЯ, ВКРАЇНО!
Л Е Г К А на підйом.
ПІДІЙМАЙСЯ, щоб ми не спізнилися з н о в у.
І не стій же прип’ята до кучмокілка.
Вже і так закрижинилась в попіл крамоли.
ПІДНІМАЙСЯ, ВКРАЇНО!
З в и т я г а ТЯЖКА.
ТРЕБА СИЛЬНИМИ СТАТИ В ЦЕЙ ЧАС,
ЯК НІКОЛИ!
ТРЕБА ЙТИ НАПРОЛОМ. ЧЕРЕЗ В Е С Ь
КРУТОЯР!
Ми престол струсонули в достатній спромозі.
ПІДІЙМАЙСЯ, ВКРАЇНО!
Повсюди — а л я р м!
Бо не можна спинитися на півдорозі.
Бо не можна, щоб пліднились яничарі.
В кожній рідноколисці — роз’ятрені рани.
ПІДНІМАЙСЯ, ВКРАЇНО!
НА ПЕРШІЙ ЗОРІ.
Не чекай, доки сонце заходити стане.
Через трем, через труни і через терни
Кличе п р а щ у р . І п р а в н у к и голосно кличуть!
ПІДНІМАЙСЯ, ВКРАЇНО!
У ДЗВОНИ ДЗВОНИ!
ПІДНІМАЙСЯ ЗА ПРАВДУ
НА П Р А В Е Д Н Е ВІЧЕ!

НАША ІСТОРІЯ

Тоді в залі було встановлено си
ньожовтий прапор, як зазначав
А. Волошин, “яко наш народний і
краєвий прапор, торжественно
посвячений у єпископській ка
тедральній церкві”. Наступного
дня, 8 травня 1919 р., об’єднані
Ради винесли ухвалу про приєд
нання Підкарпатської Руси до
Чехословацької Республіки. При
цьому вони ставили умову, щоб
Підкарпатська Русь об’єднувала
в собі всю руську територію Під
карпаття й щоб їй була забезпе
чена якнайширша автономія.
Обрання головою Централь
ної Руської Народної Ради визна
чило А. Волошина як упливового
політичного лідера краю. Саме на
прикладі його життя можна про
стежити, як угорські русини пос
тупово усвідомили себе закар
патськими українцями, частиною
єдиного українського народу. З
іменем А. Волошина — педагога,
просвітника й громадськополі
тичного діяча — колишні темні й
забиті чужоземною неволею під
карпатські русини інтеґрувалися
в загальноукраїнський просвіт
ницький і визвольний рух.
Далі буде.
z

Арсен ЗІНЧЕНКО,
доктор історичних наук

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

КИЇВ ПРИВІТАВ
ПРИЛУЦЬКОГО
КОМПОЗИТОРА
Є в Прилуках людина, життя якої мог
ло б перетворитися на суцільну ніч та го
ре, бо з 1999 року ця людина сліпа. Зараз
вона, до того ж, ще й дуже погано чує. І
якби не велич її духу і не любов до Бать
ківщини, рідного слова та музики, що на
дають їй звання вищого, ніж звичайне
наймення людини, звання творця, то не
було б в Україні такого гарного компози
тора, як Віктор Вовк. Позбавлений зору,
та щасливий, незважаючи ні на що. Не
тільки тому, що він має прекрасну дружи
ну, двох дітей і безліч соратників та дру
зів, а тому, що не можна бути нещасним,
коли чуєш, як гарними голосами викону
ють твої чудові пісні, і весь зал отримує
від цього насолоду. Це я зрозуміла, коли
побачила Віктора Олександровича на
презентації його нової книжки пісень на
вірші українських поетів, що відбулася 13
березня, ще в аурі Кобзаря, в чудовому
українському товаристві прилучан та киян
у Київському міському будинку вчителя.
Книжка “Тарасові стежки” випущена в
світ видавничим центром “Просвіта” зав
дяки коштам бізнесменів та, значною мі
рою, Чернігівського земляцтва. А творчий
вечірпрезентація був підготовлений та
проведений зусиллями співробітників Бу
динку вчителя. Заспівали пісень Віктора
Вовка як аматори — співакивчителі, пере
можці Всеукраїнського конкурсу “Таланти
твої, Україно”, так і заслужені та народні ар
тисти України — Олександр ЧумакЗаграй
та Валентина і Лесь Харченки. Були на пре
зентації також поети, автори текстів: Олек
са Довгий, Микола Турківський та Катери
на Вишинська, яка, до речі, сама й співає.
Композитор також акомпанував на сцені.
Виступаючи із вітальними промова
ми, колегидрузі сказали багато щирих
слів на адресу Віктора Вовка та його ро
дини, а директор видавничого центру
“Просвіта” Василь Клічак зазначив, що ця
книжка стане зброєю проти виродження
справжньої культури.
Кожен присутній у залі Будинку вчите
ля отримав примірник збірочки пісень, а
всі бажаючі заспівати зможуть придбати її
і матимуть чудові ноти та вірші. Співаймо
разом!
z

Тетяна ПІВДЕННА

ч. 13 (233), 25—31 березня 2004 р. z “СЛОВО Просвіти”
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РЕФЛЕКСІЇ
Українське село пере
живає нелегкі часи: сіль
ське населення залишило
ся сам на сам зі своїми
життєвими проблемами. Із
земельного наділу не про
живеш, іншої праці немає,
люди масово виїжджають
за кордон. Будинки “Прос
віти”, сільські клуби пере
важно зачинені, неопалю
вані, молодь не має органі
зованого дозвілля, шукає
розради в горілці, наркоти
ках, а звідси — пияцтво,
розпуста, розпад молодих
родин, злодійство, рекет,
розбій, лихослів’я, бійки і
навіть убивства. Сільська
влада і школа часто безси
ло констатують, що молодь
деградує морально й ду
ховно, ігнорує традиційні
українські національні цін
ності. Тому не можна бути
байдужими, треба бити на
сполох, рятувати ситуацію.
Це може зробити “Просві
та”, яка стоїть на держав
ницьких позиціях, яка зав
жди була і є провідником
національної ідеї в україн
ському суспільстві, не пе
реслідує вузькопартійні чи
конфесійні інтереси. Істо
ричною традицією найста
рішої української громад
ської організації є згурту
вання найбільш авторитет
них, активних і національно
свідомих українців. До
просвітницької роботи вар
то залучити всіх людей, не
байдужих до справ грома
ди і держави, які дотриму
ються норм християнської
моралі, мають авторитет
серед односельчан.
Переконані, що, коли
ядро низового сільського
осередку складуть дирек
тор школи, авторитетні
вчителі, священик, керівник
культурноосвітньої уста
нови, сільський (селищний)
голова, керівник селянської
спілки, працівники лісогос
подарських організацій,
підприємці, представники
політичних партій, сільські
активісти, “Просвіта” села
зможе вирішити багато на
болілих, актуальних проб
лем. Осідком просвітян міг
би стати будинок “Просвіти”
чи сільський клуб, бібліоте
ка, школа або сільська (се
лищна) рада.
Особливу увагу слід при
діляти молоді, яка могла б
об’єднатися у “Молодій
Просвіті”. Мешканці села, се
лища змогли б через “Про
світу” стати силою, спромож
ною вирішувати принаймні
частину власних проблем,

«Просвіта» сьогодні

ВІДНОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКИХ «ПРОСВІТ» —
НАШЕ ЗАВДАННЯ, НАША МЕТА
Виступ голови Івано Франківського об’єднання ВУТ “Просвіта” на сторінках нашого тижневика викликав
зацікавлення просвітян із різних областей України. На їхнє прохання друкуємо концепцію створення загаль
ноукраїнських сільських осередків “Просвіти”, якою вона бачиться пану С. Волковецькому, прийняту на
розширеному засіданні Ради Івано Франківської обласної “Просвіти” 7 лютого 2004 року та підтриману
представниками духовенства всіх українських церков, представницької та виконавської влади.

Зі своїм творчим доробком відповідальний секретар
Івано-Франківського міського об’єднання ВУТ
“Просвіта” Наталія Іванівна Синиця
що знищило б загрозливу ві
дірваність влади від народу.
Осередок “Просвіти”
повинен бути інтелектуаль
ним та ідейним громад
ським провідником суспіль
ного життя на селі, відстою
вати інтереси села, бути
громадською опорою одно
сельчан, створити для мо
лоді перспективу цікавого й
заможного життя. Слід від
родити давні гасла просві
тян: “Свій до свого по своє”
та “Допоможемо собі самі”.
Діяльність
сільської
“Просвіти” могла б включи
ти такі завдання:
1. Відродження та роз
виток культури і традицій
села, створення сільського
хору (можливо, на основі
діючого церковного), дра
матичного, хореографічно
го гуртків, оркестрів на
родних інструментів, во
кальних груп тощо.
2. Відзначення держав
них і релігійних свят, днів
народження видатних ук
раїнських діячів, організа
ція концертів, мистецько
літературних вечорів.
3. Збереження історич
ної пам’яті, створення му
зеїв історії села, підготовка
матеріалів з історії “Просві
ти” села, визначних діячів,

ІНІЦІАТИВА
Будова першої в Сімферополі
української школигімназії за чіт
кістю ритму й ходу не поступається
годиннику з майстерно відлагод
женим механізмом і туго заведе
ною пружиною. “Від 6 жовтня ми
нулого року — урочистого закла
дення капсули й оголошення, що
це буде краща школа в країні, усе
йде згідно з точним, детально про
думаним і вивіреним графіком”, —
говорить директор фірми “Кон
соль” Володимир Константинов.
Темп робіт понад 300 кращих
спеціалістів провідної на півос
трові будівельної компанії зростає
щомісяця. Нині цілодобово пра
цюють два баштові крани і 60 мон
тажників, світловий день — 250
опоряджувальників. Спеціалісти
успішно прокладають тепло й во
допостачання.
Щойно покрили дахом із мета
лочерепиці перший корпус для
навчання учнів молодших класів.
Повністю закінчили оздоблення
підлоги, стін і стелі, оштукатурили
та облицювали плиткою і фаянсом
усі три поверхи, змонтували радіа

вихідців із села, родоводів.
4. Виступи з лекціями,
бесідами на політичні те
ми. Роз’яснення основних
подій у державі.
5. Боротьба з пияц
твом, наркоманією, курін
ням, пропаганда здорово
го способу життя. “Твере
зий спосіб життя” — давнє
гасло “Просвіти”.
6. Боротьба з лихо
слів’ям в побуті та в гро
мадських місцях, вихован
ня у підлітків культури по
ведінки, ввічливості, пова
ги до старших.
7. Вирішення питань

благоустрою і прибирання
територій, очищення вод
них джерел, річок, потічків,
водойм, насадження дерев
чи декоративних кущів у
скверах та на узбіччях до
ріг, упорядкування под
вір’їв, організація толок.
8. Опіка громади над
самотніми людьми похило
го віку, які потребують до
помоги.
9. Допомога громади
найталановитішим дітям,
особливо з бідних родин,
сиротам у здобутті освіти.
10. Одним із найважли
віших завдань “Просвіти” й
надалі залишається бо
ротьба за повноцінне функ
ціонування української мо
ви в усіх сферах народного
життя, очищення її від чужо
мовних елементів, що за
смічуюють нашу мову. До
магатися, щоб у громад
ських місцях: барах, кафе,
закладах дозвілля, на май
данах, в транспорті, торго
вельних закдалах, — нада
валася перевага українській
пісні, українській музиці.
11. Члени “Просвіти” по
винні бути активними про
пагандистами українського
слова, української книжки та
української преси (на укра
їнському ринку лише 5—10
% україноськомовної про
дукції). Домагатися, щоб у
більшості родин була укра
їнська газета, просвітянські
видання, зокрема “Слово

Просвіти”, які сповідують
національну ідею.
12. Правова і консуль
тативна допомога з питань
сільського життя й під
тримки господаря.
13. Активна участь у
зміцненні економіки села
(селища).
14. Організація допо
могових і кредитових спі
лок, бізнесових структур.
15. Допомога в органі
зації збуту сільськогоспо
дарської продукції, її пере
робки (молоко, м’ясо, кар
топля, овочі та фрукти).
16. Підтримка та органі
зація “зеленого туризму”.
Підготовка екскурсоводів,
інструкторів, розробка ту
ристичних маршрутів тощо.
17. Важливим питанням
економічної
діяльності
“Просвіти” міг би стати по
шук інвестицій для організа
ції та створення заготовель
них і переробних підпри
ємств, майстерень для ре
монту сільськогосподар
ської техніки й автомобіль
ного транспорту, розширен
ня сфери побутових послуг,
удосконалення
місцевої
інфраструктури, інших видів
діяльності. “Просвіта” могла
б залучати фахівців для на
дання послуг у розробці біз
неспланів, проектів.
Очевидно, цими досить
обширними завданнями не
обмежується
діяльність
“Просвіти”. Вона має стати
престижною в суспільстві
школою громадськополі
тичного виховання, а відтак
— одним із позитивних кри
теріїв оцінки роботи праців
ників освіти, культури.
Всеукраїнське товарис
тво “Просвіта” імені Тараса
Шевченка — це сила, здат
на підняти українське село
з руїни, але цього повинен
захотіти кожен просвітя
нин, кожен українець, який
не байдужий до долі своєї
держави, свого народу.
z Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,

Виступ фольклорної групи ЗОШ № 13 в Народному
домі “Просвіти”

голова ІваноФранківсько
го обласного об’єднання
ВУТ “Просвіта”

ПОСТ «СЛОВА ПРОСВІТИ» ПОВІДОМЛЯЄ:
ТЕМПИ І ЯКІСТЬ — НАЙВИЩІ!
тори, закінчують електромонтажні
роботи і зовнішнє опорядження.
Другий навчальний корпус для
старшокласників, згідно графіка,
повністю здадуть до кінця березня.
Одночасно розгорнули роботи
в котловані третього — адмініс
тративного — корпусу з їдальнею.
Готовий фундамент п’ятого —
спорткомплексу з басейном, де
вже закінчили перекриття і стрім
ко зводять перший поверх. Мас
штабне будівництво завершить у
липні здача четвертого корпусу —
актової зали та бібліотеки.
— Перебоїв чи проблем у пра
ці, матеріалах і фінансуванні —
жодних, — говорять майстри різ
них професій. — Фронт робіт виз
начено наперед до дрібниць, за
куплено й проплачено всі необхід
ні матеріали, затримок на буді
вельному конвейєрі не буде. Кош
ти витрачаються оптимально. Ре
гулярно проводяться відкриті тен
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дери, на які представники фірм
вважають за честь запропонувати
на конкурсній основі свої найкра
щі матеріали й устаткування за
прийнятними цінами. Взяти
участь у будові загальнодержавно
го значення і звучання престижно.
Під час регулярних планірок
на ударному об’єкті, які проводять
голова кримського уряду Сергій
Куніцин, керівник профільної ко
місії ВР АРК Анатолій Коцеруба,
представники Сімферопольської
міськради і “Консолі” відзнача
ється відповідальність липня. На
його перше число призначено ро
бочу комісію зі здачі під ключ пер
шої черги масштабного комплексу
української гімназії, а на десяте —
державну. Всі переконані: нарі
кань на якість і відхилення від
проекту кошторисною вартістю 27
млн. грн. не буде.
— Кримчани не осоромляться
ні перед урядом, ні перед дітьми,

бо на їх працю дивиться вся Укра
їна, — вважає і директор гімназії
Наталія Руденко, котра щодня
контролює тут сумлінність вико
нання робіт.
Хоча на зразковій будові, яку
патронує Глава держави, не все так
і безхмарно. Гуртожиток для іно
городніх обдарованих дітей, який
порадив збудувати поруч із гімна
зією на презентації її будівництва
Президент, будинок для вчителів,
гаражі, під’їзні шляхи і вже не під
земний (?), а звичайний пішохід
ний перехід через бурхливу Київ
ську трасу у стадії обговорення,
узгодження й відпрацювання.
Схоже, на другу чергу споруджен
ня масштабного комплексу пер
шої української школигімназії в
Сімферополі перенесуть уже не
повний список цих об’єктів.
z

Віктор ХОМЕНКО,
Крим

СПРОСТУВАННЯ

СПОКОНВІКУ
ГОВОРИМО
УКРАЇНСЬКОЮ!
Освітяни Куйбишевського
району приголомшені, прикро
вражені надрукованим у тижне
вику 8—14 січня 2004 року “Від
критим листом міністрові освіти
й науки В. Г. Кременю”, автором
якого є Дмитро Міщенко.
Мережа закладів освіти Куй
бишевського району Запорізької
області налічує 22 загальноосвіт
ні школи. У 21 з них викладання
навчальних предметів здійсню
ється державною, українською,
мовою, КомишЗорянська —
споконвіку
українськомовна.
Тільки в Гусарківській загально
освітній школі I—III ступенів, для
етнічної групи жителів сіл Гусарка
та Ленінське, які є вихідцями з
Росії, навчання дітей здійснюєть
ся російською мовою. У цій школі
українська мова й література як
предмет вивчається у визначе
них нормативом обсягах.
Робочі навчальні плани всіх
закладів освіти налічують відпо
відну кількість навчальних годин
з української мови й літератури,
визначених нормативною ба
зою Міністерства освіти й науки
України. Інваріантна складова
навчальних планів є обов’язко
вою, і не підлягає коригуванню
ні з боку адміністрації шкіл, ні з
боку відділу освіти районної
державної адміністрації. Крім
того, в частині шкіл у варіативній
складовій введено курси за ви
бором з українознавства, теорії
літератури, додаткові індивіду
альні заняття з обдарованими
дітьми для розвитку їхніх літера
турних творчих нахилів та здіб
ностей. У російськомовній шко
лі, починаючи з 5го класу, ста
більно вивчається курс наро
дознавства, додано години для
вивчення української літератури
старшокласниками.
Усі навчальні дисципліни в
школах викладаються лише ук
раїнською мовою.
Діловодство в кожному нав
чальному закладі ведеться тіль
ки державною мовою.
В загальноосвітніх школах
району вчителів української мо
ви та літератури — 44, 43 з них
— із вищою освітою. 8 мають
педагогічні звання “Старший
учитель”, “Учительметодист”;
спеціалістів вищої категорії —
10, першої — 19.
Якщо конкретно про Комиш
Зорянську
загальноосвітню
школу, в якій, за словами автора
статті, взагалі українська мова
не вивчається, то учні цієї школи
є постійними учасниками кон
курсу з рідної мови ім. Петра
Яцика і традиційно є перемож
цями районного туру. Це в 2001
році — Роман Козак, у 2002 році
— Ігор Тіцький, у 2003 році —
Юлія Агєєва, Інна Мотренко.
У закладах освіти району
створена система виховної ро
боти, що сприяє формуванню в
учнів загальнолюдських мо
ральних і духовних цінностей,
яка сприяє відродженню народ
них традицій, національної куль
тури, народознавства. Пріори
тетними у виховній роботі є при
лучення школярів до національ
ної та світової культури, вихо
вання патріотизму, громадських
якостей особистості.
z

Освітяни Куйбишевського
району Запорізької обл.
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Шевченкіана
II місце — Наталія ВОЗ;
НЮК, м. Шепетівка Хмельниць;
кої обл., — “Садок вишневий
коло хати” (папір, акварель);
III місце — Христина ОК;
СЕНЕНКО, м. Ужгород, — “Зо
ре моя вечірняя” (папір, аква
рель).
Старша вікова група:
I місце — Ольга СИВО;
КІНЬ, м. Умань Черкаської обл.,
— “Мені тринадцятий минало”
(папір, акварель);
II місце — Анастасія ОП;
РИШКО, м. Умань Черкаської
обл., — за триптих “Кобзар”,
“Тополя”, “Катерина” (папір, ак
варель);
III місце — Ірина ЄВЧЕНКО,
м. Запоріжжя, — триптих “Кате
рина”, “Думи мої, думи”, “Вітер
віє по діброві” (аплікація ткани
ною).

КОНКУРС
Закінчення. Початок на с. 1
на його сучасників і сьогодення та
заходами із вшанування пам’яті
Великого Кобзаря, визначив таких
лауреатів:
Старша вікова група
I премія
Геннадій ЗАХАРОВ, м. До
нецьк, — “Т. Шевченко — проводир
українського народу, його консолі
дації”;
Оксана ШУРУЙ, м. Макіївка
Донецької обл., — за вірші, вміще
ні в роботу “Фантасмагорична
мандрівка з екзистенційним Тара
сом Шевченком”.
II премія
Катерина ПОЛІЩУК, м.
Умань, — новела “Тарасиха”;
Василь ПАСТУШИНА, м. Бар
Вінницької обл., — оповідання “Ні
фіга”.
III премія
Світлана ФІРЧУК, с. Сокіл Во
линської обл., — “Гілка Кобзарево
го роду” (Інтерв’ю з Є. Л. Голуб,
праправнучкою Т. Г. Шевченка);
Лілія ОРИЩУК, с. Оріхове Во
линської обл., — оповідання “Коб
зар у бабусиній скрині”.
Молодша вікова група
I премія
Іван БАРАН, м. Чернігів, — по
езії “Вітер вітра наздогнав”;
Олександр ДЕНИСЮК, с.
Видричі Волинської обл., — вірш
“Тарасові Шевченку”.
II премія
Анжеліка ЯТЧУК, м. Семенів
ка Чернігівської обл., — оповідання
“Щоб нікого не чекала одинока
старість”;
Маран ТАДЕВОСЯН, с. Пакуль
Чернігівської обл.
III премія
Юлія ДИКУХА, м. Чернігів.
ЗАОХОЧУВАЛЬНИМИ ГРАМОТАМИ НАГОРОДЖЕНІ:
Юлія КОНІВЧЕНКО, м. Маріу
поль, — “Міфологічні образи та по
етичні символи в ранніх баладах
Т. Шевченка”; Марина ГОНЧАРО;
ВА, м. Селидове Донецької обл.,
— “Шевченко в моєму серці”; Оле;
на ЛОКОШКО, м. Селидове До
нецької обл., — “Час учитися лю
бити” (за “Псалмами Давидовими”
Т. Шевченка); Каріна РЕЗНІК, м.
Київ, — “Заходи, спрямовані на
вшанування пам’яті Великого Коб
заря”; Людмила КРЯЧОК —
“Вплив особистості Тараса Шев
ченка на його сучасників і сього
дення”; Марина МОЗГОВА, м.
Седнів Чернігівської обл., — “Сни
старої липи” (елегіяновела); Юлія
БЕРЕЗА, м. Рівне, — “Вогонь ве
ликої любові” (образок); Наталія
ДЕВ’ЯТКО, м. Дніпропетровськ,
— “Книга заклять” (новела); Інна
ПСЮК, с. Птахів Херсонської обл.;
Антоніна ШИМКО, с. Марківське
Чернігівської обл., — “Шлях у віч
ність” (нарис); В. ФРИЗ, м. Київ,
— “Шевченківська церква” (вірш);
Лілія КАЧЕР, м. Київ, — “Шевчен
ко у моєму серці” (твір).

Лауреатами ХУДОЖНЬОГО
КОНКУРСУ на кращий малюнок,
картину за творами Тараса ШЕВЧЕНКА стали:
Молодша вікова група:
I премія — Дмитро БУР’ЯН,
м. Черкаси, — гуаш “Гамалія”;
II премія — Ян ЯНЧУК, м. Пе
реяславХмельницький, — аква
рель “Бандуристе, орле сизий”;
Світлана ТРУХАНОВСЬКА, м. Пе
реяславХмельницький, — аква
рель “У неділю на вигоні дівчата
пряли”.
III премія — Любомир ГИЙ, м.
Київ, — гравюра “Слава не поля
же…”; Ілля НЕПРАВДА, м. Київ, —
гуаш “Стрічечка до стрічечки…”.
Старша вікова група
I премія — Катерина МУСЯ;
КЕВИЧ, м. Київ, — акварель “Сім’я
вечеря коло хати”;
II премія — Євген ІВЧЕНКО,
м. Полтава, — композиція “Нас єд
нає не лише Полтава…”;
III премія — Аліна ГАЄВА, м.
Дніпропетровськ, — композиція
“Мені ж, мій Боже, на землі подай
любов…”.
Спеціальними преміями Національної Спілки художників України нагороджено:
Сергія ПОГРЕБИНСЬКОГО,
м. Київ, — гуаш “Місяць сходить, як
перше сходив”; Юлію ПЕТРЕНКО,
м. Ніжин, — робота “З молоком
матері”.
Лауреатами ХУДОЖНЬОГО
КОНКУРСУ (твори народного та
декоративного мистецтва) стали:
Молодша вікова група:
I місце — Леся ВАКУЛЕНКО,
м. Харків, — 7 картин за поезіями
Т. Г. Шевченка (папір, акварель);

ПОЖЕРТВИ

НА ТАРАСОВУ ЦЕРКВУ
Продовження. Поч. у числах 39—52 за
2003 р., числах 2—9, 11, 12 за 2004 р.
9—Б клас ЗОШ, с. Підгородці
Львівської обл.
25,00
Адаменко М. П., смт. Сосниця
Чернігівської обл.
56,00
Байлак В. М., с. Гаврилівка
ІваноФранківської обл.
37,00
Білокур П. та В., с. Михайлівка
Вільнянського рну Запорізької обл. 20,00
Білоус В. В., м. Київ
20,00
Білоус Г. М., м. Київ
20,00
Борисенко Г. М., м. Новоайдар
Луганської обл.
200,00
Боровик А. І., м. Луцьк
100,00
Броннікова Л. В., м. Харків
10,00
Бурлака С. Г., м. Київ
10,00
Бурлака С. Т., м. Київ
10,00
Василенко Л. П., Н.Дмитрівка
Черкаської обл.
20,00
Вінницький О. І., м. Заліщики Тернопіль

ДИПЛОМАНТАМИ всеукраїн;
ського фестивалюконкурсу дітей
та молоді “Шевченко в моєму сер;
ці” у цій номінації оголошено:
Наталію ТИМЧЕНКО, смт. Бу
да Харківської обл., — “Реве та
стогне…”, (папір, гуаш);
Марину ЧЕПКУ, м. Умань Чер
каської обл., — портрет Т. Шевчен
ка (вишивка);
Анастасію ЯШИНУ, м. Енер
годар Запорізької обл., — “Думка”
(папір, гуаш);
Анатолія КОРОЛЯ, м. Умань
Черкаської обл., — декоративне
панно “Т. Г. Шевченко” (папір, гу
аш);
Олену ОДНОВОЛОВУ, м.
Умань Черкаської обл., — серія
творів “Село на нашій Україні”;
Ірину МОЛОКОПАЙ, м. Шепе
тівка, — “Сон. I досі сниться, під го
рою…” (папір, туш, перо);
Івана ДРАНЧАКА, м. Ужгород,
— ілюстрація до поеми Т. Г. Шев

ської обл.
100,00
Власов П. П., м. Запоріжжя
9,00
Волошинська Т. С., м. Житомир
50,00
Галіцин Ю. А., м. Київ
20,00
Гаюк М. К., с. Гранів Гайсинського рну
Вінницької обл.
10,00
Грабовський О. Й., м. Бережани Тернопіль
ської обл.
50,00
Група № 22 I міського ліцею при ЖДТУ,
м. Житомир
27,00
Демченко Т. П., м. Чернігів
100.00
Дідик Д. Д., м. Пустомити
Львівської обл.
30,00
Дубовицький ЗНЗ Чернівецької обл. 80,00
Жук Г. П., м. Новий Розділ
Львівської обл.
20,00
Завітнянська ЗОШ III ст. Ківерецького рну
Волинської обл.
30,00
ЗОШ м. Калуш (через Дейнегу К. Т.) 95,00
ЗОШ с. Михальча Чернівецької обл.275,00
Іванческул І. Я., с. Банилів Вижницького
рну Чернівецької обл.
100,00
Ідак В. І., м. Калуш
ІваноФранківської обл.
300,00
Карпилівська школа Волинської обл. 24,00
Кафедра слов’янської філософії Черні
вецького університету
84,45

ченка (папір, акварель);
Миколу БАБЕНКА, м. Полта
ва, — малярство на склі “Мені три
надцятий минало…”;
Костянтина ШЕПЕТУ, м.
Умань Черкаської обл., — “Тополя”
(дерево, різьблення);
Ірину ШМАРИНОВУ, м. Хар
ків, — картина “Гілка Шевченків
ської слави” (папір, акварель).
МУЗИЧНИЙ КОНКУРС на напи
сання текстів та музики пісень про
Т. Шевченка, на написання музики
на поезії Т. Шевченка, на виконан
ня власних музичних творів за Т.
Шевченком та про Т. Шевченка
визначив таких лауреатів:
I премія — Віталій ВИШИН;
СЬКИЙ, 1983 р. н., м. Київ;
II премія — Ігор КВІТЧЕНКО,
1983 р. н., м. Умань;
III премія — Тетяна ЗНАК,

1991 р. н., м. Харків; Галина ПА;
НАС, 1991 р.н., м. Чортків Терно
пільської обл.
КОНКУРС ІСТОРИКІВ-КРАЄЗНАВЦІВ — на розробку маршрутів
та здійснення екскурсій, походів по
шевченківських місцях із поданням
звіту (обсяг тексту не більше 3х
сторінок з доданням фото, аудіо
та відеоілюстрацій), на кращу дос
лідницьку, інформаційнопізна
вальну роботу (стаття, розвідка,
репортаж, альбом, відеофільм то
що) визначив таких лауреатів:
III місце — робота “Шевченко
і мій край”, авторка — Вікторія
БОНДАРЧУК, учениця 5 класу
ЗОШ I—II ст. с. Очеретяна Черво
ноармійського рну Житомирської
області;
II місце — робота “Т. Г. Шев;
ченко і Седнів”, автор Юрій
ЯЦЕНКО, учень 11 класу Седнів
ської ЗОШ, Чернігівський рн Чер

Колектив редакції газети “Народне слово”,
м. Кіровоград
150,00
Крамаренко Є. П., м. Запоріжжя
100,00
Логайд Н. М., м. ІваноФранківськ 20,00
Лугова Орися, м. Тернопіль
30,00
Лучанко П. М., с. Малашівці Зборівського
рну Тернопільської обл.
10,00
Лушер А. В., м. Харків
20,00
Мірошниченко Л. П., м. Київ
20,00
Никонорова Г. В., м. Київ
20,00
Павлюк Г. О., м. Острог
20,00
Патлань М. М., с. Мельники Чорнобаїв
ського рну Черкаської обл.
100,00
Петриченко О. Г. і Б. Д., м. Луцьк
20,00
Петровська Г. І., м. Київ
25,00
Пилипенко В. М., м. Львів
20,00
Пласконь П. К. та В. Я., м. Іваничі
20,00
Подружжя Лобасів, з концертів у
СШ №№ 62, 70, 32, 11, 59, 69, 150,
ХАТУ (ліцею), приватна школа “Ступені”,
м. Харків
110,00
Прісецька Т. К., смт. Макарів
Київської обл.
10,00
Прус В. В., м. Житомир
47,00
Реуцький І. В., м. Цюрупинськ
Херсонської обл.
10,00
Рибалка В. Д., м. Суми
25,00
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нігівської обл.; робота “Шляхи Та;
раса Шевченка на Чернігівщи;
ні”, автори Максим ШИКОЛА,
Катерина НЕГОВСЬКА, Наталя
ГАЙДАР, Віталій КАРАСЬОВ —
учні 10 класу ЗОШ № 4, м. Чернігів;
I місце — робота “Тарас Шев;
ченко на Поділлі”, автор Юрій
КОЛІЩУК, учень 7А класу Техно
логічного багатопрофільного лі
цею, м. Хмельницький.
КОНКУРС ЧИТЦІВ (на краще
художнє читання творів Тараса
Шевченка)
Старша вікова категорія:
I премія — Ганна МАТІЙЧЕН;
КО, м. Полтава;
II премія — Ольга РЕВА, м.
Дніпропетровськ;
II премія — Ксенія НІКОЛЕН;
КО, м. Донецьк;
III премія — Оксана КАПРА;
НОВА, с. Люблинець Волинської
області;
III премія — Богдан ЛЮБО;
МИРСЬКИЙ, м. Полтава;
III премія — Олександр ІЛЬ;
НИЦЬКИЙ, м. Харцизьк;
ДИПЛОМ ПЕРЕМОЖЦЯ отри
мала родина ОРЛЮКІВ.
Молодша вікова категорія:
I премія — Олена ГРИНЮК,
м. Умань;
II премія — Інна МОСКАЛЬ,
Чернівецька область;
III премія — Святослав СИ;
ЛЕНКО, м. Київ, Андрій КА;
ШИЦЬКИЙ, с. Соснівка Львівської
області.
ТЕАТРАЛЬНИЙ КОНКУРС на
кращу виставу дитячих та юнацьких
драматичних колективів за творами
або інсценізаціями творів Т. Шев
ченка або про його життєвий шлях
визначив таких лауреатів:
I премія — Театр пластично;
го мистецтва “АКАДЕМІЯ РУ;
ХУ”, м. Кривий Ріг (художній керів
ник — Олександр БЄЛЬСЬКИЙ);
II премія — колектив гімназії
№ 48, м. Київ, — за виставу “Най;
мичка” (художній керівник —
Людмила ОХВАТЕНКО);
II премія — колектив Львів;
ського Національного універси;
тету імені Івана Франка за кон;
церт;виставу “Сон” (художній
керівник — Оксана ЦИМБАЛ);
III премія — колектив Уман;
ського державного педагогічно;
го університету за хореографічну
виставу “Тополя” (художній керів
ник — Людмила АНДРОЩУК);
Спеціальна премія — фольк
лорноетнографічний колектив
“ВЕРБИЧЕНЬКА” — смт. Нова Во
долага Харківської обл. (художній
керівник — Ольга КОВАЛЬ).
…Ростуть діти — і з ними в сер
ці Тарас Шевченко. А це значить:
жива Україна проростає в майбут
нє. Словом, образом, звуком тво
рить наймолодше покоління зав
трашній день нашого буття.
z

Галина ГАРМАШ
Світлини Ганни ОБОРСЬКОЇ

Романишина П. О., м. Ялта
30,00
Семеряк І. В., м. Львів
20,00
Синиченко О. П., м. Київ
25,00
Сівачинський Д. С.,
м. Нововолинськ Волинської обл.
20,00
Соломаха Л. В., м. Чернігів
20,00
Спілка політв’язнів м. Львова
141,00
Субчак П. Н., м. Тернопіль
10,00
Сулько В. С., м. Рівне
50,00
Уварівська СШ, АРК
25,00
Факультет української філології ЛНПУ
ім. Т. Шевченка (2й внесок від викладачів
і студентів), м. Луганськ
197,45
Філологічний факультет
Чернівецького університету
16,80
Чайка Я. М., м. Стрий
25,00
Шамрай М. Я., с. Пекарі
Канівського рну Черкаської обл.
10,00
Шерган Г. Я., Кікіреджі О. М.,
Кікіреджі Маріца і Святослав
50,00
Шпарик В. І. та Г. І., м. Стрий
100,00
Шушлякина Н. О., м. Харків
20,00
В № 10—12 за 2004 р. були допущені
помилки. 300 грн. перерахувало Тернопіль
ське обласне відділення Всеукраїнського
об’єднання ветеранів, а не Тернопільська
“Просвіта”. Замість “Клин Андрій...” слід чита
ти: “Клим Андрій, Неля, Владислав, Злата”;
замість “родини Белехів” — “родини Пелехів”.

ч. 13 (233), 25—31 березня 2004 р. z “СЛОВО Просвіти”
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Шевченкіана

НОВЕ ВИДАННЯ

КНИГА ІВАНА ОГІЄНКА
“ТАРАС ШЕВЧЕНКО”
Основу цього видання склали
недруковані досі рукописні праці
Івана Огієнка (митрополита Іларіо
на), що зберігаються в його архіві
в канадському місті Вінніпег.
Зважаючи на ту обставину, що умови
для повернення в Україну цього коло
сального архіву (а це сто величезних ко
робок), відповідно до Заповіту його
творця, ще не настали, створена нещо
давно в Києві Фундація імені митрополи
та Іларіона (Огієнка) офіційно звернула
ся до Консисторії Української право
славної церкви в Канаді з проханням на
дати копії недрукованих досі рукописних
праць для наукового опрацювання та
підготовки їх до видання.
Питання це позитивно вирішилося
після велелюдної презентації в містах
більшої посілості українців у Канаді восе
ни 2002 року книги професора Київського
університету, Голови Фундації Миколи Ти
мошика “Лишусь навіки з чужиною… Мит
рополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське
відродження”. В основу написання цієї
книги якраз були покладені опрацьовані
автором матеріали канадського архіву.
З благословення предстоятеля УПЦ
у Канаді блаженнійшого митрополита
Василія Фундація отримала в своє роз
порядження копії всіх недрукованих досі
праць ІларіонаОгієнка, серед яких і ру
копис “Тарас Шевченко”.
“Тарас Шевченко” — одна з небага
тьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе
своє життя, але так і не довів свого твор
чого задуму до кінця. Створені в еміграції
сотні рукописних сторінок повернулися
на Батьківщину лише тепер — більше ніж
через чотири десятиліття після написан
ня і через тридцять літ після смерті авто
ра. Це видання стане своєрідним відкрит
тям для сучасного шевченкознавства.
Зважаючи на новизну, емоційність і
доступність викладу, авторські знахідки
й відкриття, нинішній український читач
мимоволі сприйме цю унікальну книгу не
лише розумом, а й душею і серцем. Во
на, без перебільшення, писалася кров’ю
серця і призначалася Україні.
Появі цієї книги в Україні слід завдя
чувати соратниці Івана Огієнка, відомій
громадській діячці в Канаді Анні Фігус
Ралько, яка зініціювала створення Фун
дації його імені й доклала немало зусиль
для того, аби недруковані досі твори
цього подвижника повернулися нарешті
на Батьківщину, до того читача, якому
вони призначалися.
Книга, що побачила світ напередодні
190річчя від дня народження Тараса
Шевченка, випущена в рамках державної
програми соціально значущих видань.
z

Видавництво
“Наша культура і наука”

ивописна спадщина Та
раса Шевченка велика
за обсягом та багато
жанрова: портрети, офорти, ак
варелі тощо. Кожному відомий
чудовий автопортрет із літ мо
лодих, відтворений, до речі,
вперше на поштовій марці СРСР
ще в 1939 році з нагоди 125річ
чя від дня народження Кобзаря,
і повторно, але тепер уже на тлі
українського пейзажу, виданій у
1961 році з нагоди сотої річниці
від дня смерті поета. 1964 року
на цій марці було зроблено над
рук українською мовою “150 ро
ків з дня народження. 1964 р.”. У
1979 році радянська пошта в се
рії “Образотворче мистецтво
УРСР” випустила прекрасну
марку з репродукцією його зна
менитого полотна “Катерина”.
Українська пошта теж звер
талася до живописної спадщини
великого поета, видавши 16
листопада 2002 року серію з
трьох марок “Київ у творах
Т. Г. Шевченка”, на яких зобра
жені замальовки костьолу свято
го Олександра (1846 р.), Асколь
дової могили (1845 р.) та пейза
жу 1844 року “У Києві”, на якому,
крім усього іншого, бачимо один
із перших пароплавів на Дніпрі.
Видано також марки та ху
дожні марковані й немарковані
конверти із зображенням видат
них пам’яток архітектури та садо
вопаркового мистецтва, по
в’язаних із перебуванням у цих
місцях Т. Г. Шевченка. Варто зга
дати хоча б такі повністки, як “Па
лац Ґалаґанів у селі Сокиринцях”
(2003 р.), “Історикокультурний
заповідник Качанівка” (1999 р.),
“Батурин. Палац Розумовського”
(1996 р.), “Київ. КиєвоПечерська
лавра” (1996 р.) та ін. У 1999 році
було емітовано художній конверт
з оригінальною за малюнком
маркою, на якій бачимо репро
дукцію згаданої вже “Катерини”,
а на плашці ліворуч — також зга
даний уже “Автопортрет”. Кон
верт було присвячено 50річчю
музею Т. Г. Шевченка, в якому, до
речі, зберігаються ці твори поета
й художника. У Батурині, де поет
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побував у 1843 році, він також ви
конав кілька графічних робіт.
Однак, на жаль, далеко не
всі живописні твори великого
поета й художника дійшли до
наших днів. Серед утрачених
налічується понад 800 портре
тів, малюнків тощо.
Тижневик “Слово Просвіти”
(ч. 10, 8—14 березня 2002 р.)
уже писав про одну невідому
сторінку з біографії Т. Г. Шев
ченка, пов’язану з його поїз
дкою до Григорівки в 1843 році
на запрошення П. П. Скоропад
ського. Про ту поїздку не збе
реглося практично жодних слі
дів у мемуарній літературі та
численних дослідженнях твор
чості поета. Однак сам Тарас
Григорович про неї не забув і,
перебуваючи на засланні “в
степу безкраїм за Уралом”, на
писав знамениту поезію під іні
ціалами “П. С.”. Мова в тому ма
теріалі йшла про малюнки,
зроблені художником і поетом

Скоропадський помер у еміґра
ції в Берліні у 1945 році. Його
130річчя від дня народження
нещодавно широко відзначено
в Україні. У травні 2003 року
Укрпошта вшанувала випуском
поштової марки і першого геть
мана цього роду — Івана Скоро
падського, що займав цю поса
ду після Івана Мазепи протягом
14 років. На урочистості приїж
джала зі Швейцарії донька геть
мана — О. П. Скоропадська.
Можливо, що згадка “Готичесь
кого з часами дому” ще довго б
ятрила серця допитливих до
слідників творчості Великого
сина України, якби не втрутився
Його Величність Випадок. Існу
вання згаданих малюнків не
давно було підтверджено із…
Сполучених Штатів Америки. І
не тільки його графічних робіт, а
було знайдено фотографії “го
тичеського з часами дому”, про
які йдеться у згаданій поезії.
Отже, по порядку.

«ÃÎÒÈ×ÅÑÜÊÈÉ
Ç ×ÀÑÀÌÈ ÄÎÌ...»
під час поїздки до Григорівки і
втрачені в роки революції.
Хто не знає рядків із цього
вірша — “Готичеський з часами
дом, село обідране кругом…” і
т. д.? Кілька поколінь українців
учили напам’ять цей вірш, од
нак ніхто з них ніколи так і не ба
чив зображення того будинку,
бо був він знищений григорівча
нами ще в роки революції, а фо
тографії не збереглися. Марно
шукати їх у товстих довідниках,
енциклопедіях, “Шевченків
ському словнику” і т. п. — ніде
цих матеріалів немає. Можна
було б, звичайно, звернутися
до нащадків давнього україн
ського старшинського роду
Скоропадських, та ніхто з них в
Україні не вцілів. Останній геть
ман України Павло Петрович

…Якось Андрій Трохимович
Курило, що кілька десятків років
працював головним лікарем
Григорівської дільничної лікарні
й добре знав історію перебу
вання Т. Г. Шевченка в Григорів
ці та пов’язані з нею легенди й
перекази, був у приватних
справах у Києві. В одному това
ристві він познайомився з літ
нім американцем, який вільно
говорив українською. Слово по
слову, і тут з’ясувалося, що
американець походить із роду
Скоропадських, а його мати на
родилася в Григорівці.
Виник взаємний інтерес.
Андрій Трохимович запросив
гостя до Григорівки, а той, на
знак вдячності, подарував йому
кілька копій фотографій із сімей
ного архіву, в тому числі знімки

ПОЕМА-МІСТЕРІЯ «ВЕЛИКИЙ
ЛЬОХ» ТА УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
Поемамістерія “Великий Льох” — про
історичні події в Україні протягом майже
трьох століть, наслідки яких довелося пере
живати нашому генію. І сьогодні вона має
велике політичне значення.
Тарас Шевченко, творячи “Великий
Льох”, вибрав поетичний жанр поемиміс
терії, за часів поета поширений у Західній
Європі під впливом німецького філософа
Шелінґа. Хоча Шелінґ писав про наро
дження і страждання Ісуса Христа, та поне
волені народи тої доби перенесли концепт
про народження месії на провідника нації.
Тарас Шевченко також розвинув тему
народження месії в поемімістерії “Великий
Льох” як спасителя України. Він побудував
цей твір у трьох планах. Дія його починаєть
ся на небі (перший план), поява душ у виг
ляді трьох пташок і трьох злих ворон (другий
план) та розмови трьох лірників, що чека
ють розкопування “Великого Льоху” (третій
план). Головним моментом у розвитку теми
поемимістерії є народження національного
месіївизволителя — “Другого Гонти”.
Поет змальовує це народження визво
лителя — месії України — серед найбільш
ворожих сил — трьох ворон, які вирішили
його знищити. Поет показує в образі ворон
найбільших ворогів України. Перша ворона
— це свої перевертні, друга — Польща, тре
тя — Росія.
У поемімістерії також центральною те
мою є бажання Росії розкопати “Великий
Льох” гетьмана Богдана Хмельницького.
Це має настати тоді, коли Росія доведе Ук
раїну до найстрашнішої руїни після розко
пання всіх козацьких могил та малих льохів

гетьмана. На це дивляться три лірники та
говорять між собою, що вже все вивезли,
козацькі могили розриті, малі льохи геть
мана розкопані, а тепер шукають у Субото
ві “Великого Льоху”. Українські перевертні
помагають москалям в Україні господарю
вати, все забирати та із матері знімати “по
латану сорочку”. Тільки тоді, коли настане
найбільша руїна України — народиться
провідник — месія, що підніме знедолений
народ проти ворогів та поведе до світлого
майбутнього. Росія розкопає “Великий
Льох” на свою некористь.
У поемімістерії поет під багатством у
“Великому Льосі” мав на увазі духовні
скарби нації: національний патріотизм,
моральну й фізичну невмирущість нації,
легендарну віру в перемогу, гордість за при
належність до Українського Народу та ве
лике почуття релігійності. Ці духовні скар
би поет уважав найбільш важливими ру
шійними силами, під впливом яких держа
ва Україна може існувати, зміцнювати та
підносити українську духовність.
Тарас Шевченко хотів бачити україн
ську державу, яка б віддзеркалювала душу
нації, вічну ідею Божого розуму (мораль
ний світогляд), національну свободу та ду
ховну незалежність від сусідів.
Три душі символізують три найтрагічні
ші доби в історії України, коли українська
провідна еліта переходила добровільно на
службу до Москви, зраджувала свій народ і
привела Україну до занепаду.
Усі гріхи трьох душ міцно пов’язані з на
родними віруваннями в силу животворної
води. Усі вони згрішили: одна бажала щастя
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СЛІДАМИ ГЕНІЯ
згаданого вже будинку з фасаду,
на якому видно знамениті “часи”
та вигляд із двору (тилу). Ліворуч
видно крону відомого в народі
шевченківського дуба, який, на
жаль, не встояв перед стихією та
був зламаний під час бурі.
Варто зазначити, що, саме
завдяки ініціативі та зусиллям
А. Т. Курила, на величезному пні,
що залишився від могутнього
колись дерева, було проведено
консерваційні роботи та вста
новлено меморіальну дошку.
Подальші пошуки привели
нас і до знайомства зі згаданим
американцем — Євгеном Гор
деном. Він є сином молодшої
дочки господаря “Готичеського
з часами дому”, яка на час ре
волюції навчалася в Переясла
ві, у школі. Дівчина тоді на ко
роткий час приїжджала в Григо
рівку, відступаючи разом із ар
мією Української Народної Рес
публіки. Потім опинилася в
Польщі, де вийшла заміж за
земляка і де 1926 року народив
ся пан Євген. Він добре
пам’ятає не тільки мамині роз
повіді про Шевченківські ма
люнки, зроблені в Григорівці, а
й про інші речі, пов’язані з
пам’яттю про поета, які пере
творилися на сімейні реліквії
господарів дому. Можливо, що
деякі з них іще чекають на свого
відкривача й дослідника, тому
що, судячи з усього, вони зако
пані десь у матінціземлі.
Сподіваюся, що публікація
цих знімків, очевидно, перша на
теренах колишнього Союзу
РСР, викличе інтерес у всіх, хто
не байдужий до рідної історії.
Адже саме в цьому будинку гос
тював Тарас Григорович у 1843
році на запрошення Петра Ско
ропадського,
користувався
його багатою бібліотекою, від
якої вціліло кілька пошарпаних
книжок, створив малюнки,
втрачені, очевидно, назавжди.
z

Борис КИРИЧОК
краєзнавець, член АсФУ

ПРО-ЧИТАННЯ
в Переяславському договорі, друга напоїла
коня катові України — московському царю
Петрові, а третя усміхнулася до жорстокої
цариці Катерини, яка зруйнувала Січ та за
селила найкращі землі своїми земляками
німцями. Всі три мусять спокутувати свої
гріхи, а це станеться тільки тоді, коли розко
пають “Великий Льох”. При тому наступ
лять великі переслідування та знущання в
Україні, які викличуть великий національ
ний спротив, і серед синів України з’явиться
той, хто силою волі поведе свій народ на во
рога. Автор передбачає, що народиться Но
вий Месія — подібний до Гонти, що буде
“катів катувати — Україну визволяти”.
Тарас Шевченко вірив, що кожному на
родові все залежить від провідних людей і
від того, як вони поставляться до своєї на
ції в період тяжких історичних моментів.
Від їх постави залежить доля України, і їм
за те буде прислуговувати Божа ласка.
Тарас Шевченко пророкує, що поки во
рони будуть літати над “Великим Льохом”,
то правдивий український провідниквиз
волитель, господар, месія народу буде пе
ребувати незнаним у глибині української
нації, бо над його долею буде панувати зра
да, небезпека та вбивство.
Поет ніколи не тратив віри і надії, що
Українська держава з українською духов
ністю відродиться, залишаючи нам вели
кий “Заповіт”.
Пишучи цю статтю, я віддаю пошану
моєму улюбленому викладачеві української
літератури, професорові др. Леонідові Бі
лецькому, який присвятив багато годин
викладів для нас, учнів, навчаючи нас розу
міти творчість Тараса Шевченка.
z

Любов ВАСИЛІВ'БАЗЮК,
м. Торонто, Канада
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ностями — так посадять же! При
чому, з радістю, залюбки. Кажуть:
якби ти, чоловіче добрий, наро
дився в році одна тисяча вісімсот
якомусь там, коли ще навіть Анна
Кареніна була малою і не знала
поїзда, то тоді... А так...
Якби жив Капелюх не в нас, а у
Франції, приміром, то давно б уже
мільйонером став. І вицокували б
коні об паризьку бруківку підкова
ними копитами, ведучи за собою
Миколині екіпажі; й сиділи б у тих
екіпажах мадами і месьє, кіношні
д’Артаньяни, Портоси, Атоси,
Араміси, галасливі маленькі
П’єри, Жаки та інші Франсуази; і
сипалися б франки, долари, фун
ти та інші крони з динаріями в
скарбничку якогонебудь Шарля
чи Мішеля — власника отого ста
родавнього транспорту.
Але не треба Миколі Капелюху
Парижа. Не треба Таллінна, Льво
ва, Києва, не треба будьякого з
тих міст, де йому пропонують жит
ло й спокусливі умови для творчої
роботи. Він, чудний, хоче жити тут,
у Проскурові.
І ще один клопіт (тоді, п’ятнад
цять років тому) гриз Миколу Ка
пелюха. “Не маю помічника, учня,
який би перейнявся моїми турбо
тами та мріями. Подарував мені
Господь дві донечки, але робота в

Теплий осінній вітерець овіває
нас. Зверху, з третього поверху,
долинають голоси мулярів, із ву
лиці іноді долітає хурчання пооди
ноких авто. Миколі Кононовичу
сповнилося шістдесят шість, він
уже “обтяжений” званнями та ти
тулами. Авжеж, художник декора
тивноприкладного мистецтва,
член Спілки художників, заслуже
ний майстер народної творчості
України.
— Збулася, нарешті, заповітна
моя мрія, — усміхається Микола.
— Уже кілька років, як мені ніхто
не заважає працювати. Роби
собі що заманеться. Твори, вига
дуй, шукай…
— А учнів уже маєш?
— Є тут у мене троє хлопців.
Плачу їм по десятці на день. Та ду
ша їхня до каретного діла не ле
жить. І я їх не звинувачую ні в чому.
Може, вони будуть прекрасними
мулярами, механізаторами. Під
собниками на будівництві, вреш
тірешт... А раз так уже не щастить
мені, то знаєш, що я надумав?
Приватизував Микола на ву
лиці Купріна у Хмельницькому
гарну ділянку землі та зайнявся
будівництвом... школи. Так, так.
Школи за власний кошт. Уже кіль

ретна майстерня. А хлопці жити
муть на другому поверсі, в кількох
кімнатах. Там і виставковий зал
буде, і… Ось тоді, сподіваюся, бу
дуть у мене справжні учні, спадко
ємці. Хтось із великих як мовив?
“Учителю, виховай учня, щоби бу
ло тобі в кого вчитися...” От лише
здоров’я підводить. Один інфаркт
я вже переніс...
— А як у тебе нині з продажем
карет?
— Купили одну в Дунаївці, од
ну — в Шепетівку, дві — в
Кам’янець. Ну, ти, мабуть, бачив:
один фаетон, щось на взірець бу
дьонівської тачанки, на подвір’ї
Меджибізької фортеці стоїть... До
Польщі взяли дві.
— Що, в Речі Посполитій нема
таких майстрів?
— Та наче є, два чоловіки ка
ретним ремеслом займаються.
Але достеменно не знаю.
— Чи маєш бажання з ними
досвідом обмінятися?
— Звісно, є таке бажання, але
ж... Я б і до Англії хтів поїхати, пог
лянути, як працюють тамтешні ка
ретники. Там же королева утри
мує цілу каретну майстерню, три
десятки джентльменів. І в Австріії,
у Відні, є така майстерня... Хочеш,
розкажу дещо з історії каретної
справи?

Якби не було колись
карети — не мали б
нині автомобіля...
Микола Капелюх
ІСТОРИЧНА МОЗАЇКА МИКОЛИ КАПЕЛЮХА

ТАК БУЛО ВЧОРА
То як же воно було? Судіть са
мі: кує, струже, різьбить, розма
льовує свої фіакри, диліжанси,
брички — рік, два, три, чотири, і
люди милуються ними, прицмоку
ють язиками. А майстра — не по
мічають. Ну, от ніби нема на світі
такого чоловіка — Миколи Коно
новича Капелюха. Тобто, він ніби
є, але водночас його ніби й немає.
Як ото соціалізм (розгорнеш газе
ту — є, а підеш у кооперацію —
“ушел на базу”, на ракетну чи на
овочеву, і геть усе з полиць заб
рав). Нема Капелюха — бо клепає
свої раке... себто карети, а кому
вони в космічнім столітті потрібні?
(Не забувайте, читачу, що в цьому
розділі я пишу про події п’ятнад
цятирічної давності!). Нема Капе
люха — бо хоче збути товар, а в
бухгалтерії не відають, по якій
статті його оформити. А “заже
неш” поза фінансовими формаль

ТАК Є НИНІ

Фото О. Соленцова

А

вжеж, колесо було спершу.
А вже потім — вісь, ресори,
кузов. І вже аж по всьому
тому О. С. Грибоєдов (устами сво
го персонажа) зміг дозволити собі
вигукнути оте класичне: “Карету
мне!..”
Кажуть, нібито колесо, а за
ним і колісницю першими в світі
витворили давні єгиптяни і скіфи.
Та хоч би як було, а ось вона перед
вашими очима — колісниця.
“Чокнутись можна!” — враже
но мовив один із моїх знайомих,
уперше побачивши її... А чого б
це отак відразу й “чокатися”? Та
ких екіпажів якихось сто років то
му снувало міськими вулицями
гейгей скільки. Приміром, най
няв карету в Києві — й через днів
десять ти вже в Москві. Ні тобі
бензину, ні диму, ані катастроф.
Похрумали коники оброку в заїж
джому дворі, сьорбнули водички
й — у дорогу!
Тямущі, одначе, люди виго
товляли цей транспорт! Майстри.
Кузовники і ковалі, токарі й слюса
рі, лимарі та басонщики, склярі й
маляри. Кожний совісно й любов
но виконував свою частку роботи,
а врештірешт виходило щось ди
вовижно цілісне, красиве, зво
рушливе. Таке, як ото на фотогра
фії нашій.
Тільки ж не треба думати, що і
її, бричку оцю, також багацько
майстрів творили. Ні, її вимріяв,
матеріалізував, одухотворив та
благословив до людей одинєди
ний чоловік — Микола Капелюх із
міста Хмельницького. Узяв, та й
зробив. Бо так йому захтілося. Бо
такий, бачте, у нього “пунктик” —
екіпажі кінні клепати. А також гну
ти, зварювати, виточувати, витісу
вати, різьбити, кувати, розмальо
вувати. Дуже просто: вісім місяців
— і готово. Дуже легко: по дванад
цять, а то й більше годин у день
горбитися над залізом і дере
вом... Про цього чоловіка багато
можна було б розказувати. Як
навчався в юності у Косівському
художньому училищі, Львівському
інституті прикладного й декора
тивного мистецтва. Як сам собі
хату поставив, меблі для неї
змайстрував. Як блукав по звали
щах та збирав нікому не потрібні
залізяки, аби згодом зробити з
них одного, другого, третього
верстата. Як сам собі кузню та ли
варню утнув. Як виготовляв не
повторної краси рами і рамці до
картин та портретів...
Пам’ятаєте, відомий майстер
слова про свого Пилипка писав:
“У нього очі — як волошки в житі”.
Приблизно так і про Капелюха
можна сказати: у нього руки — як
два наждаки. А очі, між іншим, та
кож блакитні. Тільки ж рідко в них
сяє радість, дуже, скажу я вам,
“сурйозний” чоловік...

Звичайні речі

мене — не для жіночих рук. Прий
де один, другий, про платню спи
тає. Деньдругий поробить — і
будь здоров. Навіщо, каже, мені
за п’ятсот гривень спину гнути,
коли я за двісті десь можу пере
кантуватися... А так хотілося б ви
ховати учня, ремесло своє йому
передати. Адже ніхто в Україні, та
й у Росії, не займається всерйоз
оцією роботою”.
Ніхто. Він — одинєдиний. І ні
кому й на думку не спадало вша
нувати чоловіка, скажімо, званням
народного майстра художньої
творчості. Або хоча б купити в
нього отаке диво на колесах та
поставити в музеї чи в театраль
ному фойє. Удмуртія, бачте, купи
ла для музею П. І. Чайковського. А
Проскурів — не хоче. Навіть сиво
чолий Кам’янець не збирається
згадати давнину (хоч, здавалося
б, сама історія, самий “статус”
старовинного міста велить).
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ка років будує її. То сам мурує, то
дядьків наймає.
— Як же називатиметься твоя
школа, Миколо?
— Школа народних художніх
промислів для знедолених дітей.
Скажімо, для сиріт. Суть не в наз
ві, а в змісті навчання. Коли завер
шимо будівництво, розіб’ємо
клумби, дерева посадимо, звер
нуся до влади, до обласного уп
равління культури. Не може тако
го бути, щоб не допомогли, не ки
нули клич по районах нашої
Хмельниччини: так і так, мовляв,
оголошується прийом до школи
народних промислів... Я оце так
тобі розказую, ніби триста років
збираюся жити! Але ж, сподіваю
ся, не відвезуть мене на Шаровеч
ку, доки не збудую школи, не пос
тавлю її на рейки, як то кажуть. Ти
ж бачив, яка там, у підвалі, май
стерня, які там верстати, які там
механізми. Ще й кузня буде, ка

Карети живуть уже тисячі ро
ків. Згадай давньогрецькі, єгипет
ські колісниці. Ще Гомер у своїй
“Ілліаді” оповідає, як чарівна Нав
сікая просила у свого батька по
воза, щоби відвезти з подругами
одяг до морського берега…
А ось у Франції, в Парижі, по
чали їздити на каретах 1662 року.
Місця у кожній кареті були по
п’ять—вісім су за кожне. Солдатів,
лакеїв та робітників туди не пуска
ли — екіпажі були призначені тіль
ки для “чистої публіки”, й тому на
вулицях перші карети були зустрі
нуті брудною лайкою натовпу і
градом камінців...
Були в Парижі такі повозки,
називалися вони “зозулями”. Во
ни являли собою двоколки з ма
ленькими кузовами і кучером на
передку, четверо пасажирів види
ралися в ящик спереду, хапаю
чись за брудні ободи коліс і під
стрижений хвіст коня. Хто не вліз
— сідав зверху. Можеш собі уяви
ти, як вони ухилялися від гілок де
рев, як вони тамечки мерзли й
мокли під снігом та дощем...
Колись, на початку XX століт
тя, скромний фаетончик коштував
стільки ж, як ціла череда корів:
450 карбованців!..
Подейкують, що був колись на
Поділлі такий звичай: якщо дівчи
на довго не виходила заміж, то її
раз у рік садовили в карету чи фа
етон, складали туди її придане та
й возили округою доти, доки ко
мусь не впадала в око чи то вона
сама, чи її статки. Так воно було
насправді чи ні, але... чи не про
таку колясочку співається в по
дільській пісні: “А тая колясочка не

простааая, а тая колясочка зо
лотаая...”
У Росії карети почали з’явля
тися в ХVII столітті. Історик Косто
маров писав, що за старовини ро
сіяни вважали: ходити пішки по
важній людині було несолідно,
непристойно, і хоч би треба було
пройти кілька кроків од обійстя по
вулиці, боярин вважав, що для
підтримання власної гідності вар
то їхати, а не йти...
Екіпаж Петра Першого був ду
же скромний: чорний, із чотирма
слюдяними віконечками. Із сере
дини він був оббитий простим
солдатським сукном. Зате парад
ні карети Катерини II і Павла вра
жали своїми розкошами. Ззовні їх
покривали позолотою, прикраша
ли розписом. А всередині — окса
мит, гаптування з галунами...
У часи Достоєвського голов
ним міським транспортом були
екіпажі кучерів, “извозчиков”. Їх у
Петербурзі налічувалося премно
го, але не кожному були по кише
ні. За проїзд від Аннічкового мос
ту до свого будинку наприкінці
Фонтанки Пушкін платив вісімде
сят копійок. Дрібний чиновник за
робляв стільки ж за цілий день ро
боти...
1851 року з Петербурга до
Москви, пробувши в дорозі 22 го
дини, прибув перший потяг. По
рівняй: диліжанс долав сей шлях
за 5—6 діб. Що означав тоді по
їзд? Те, що ера карет закінчуєть
ся.
Ільф і Петров свого часу скла
ли такого віршика: “Пылали дом
ны в день ненастья, а ты уехала в
ландо. Ты из ландо смотрела вле
во, где высилось строительство
гидро...” Мало хто знає нині, що
“ландо” — це чотиримісна карета
з розсувним дахом...
Один із моїх замовників якось
попросив: “Зроби мені таке лан
до, такого фаетона, аби було в
ньому місце і для їжі мені й коневі,
а сидіння таке, щоби я з коханою
жінкою міг не тільки сидіти, а й ле
жати”. Можливо, отой замовник
не мав тоді на увазі кохану дружи
ну, правда ж, Броніславе?
Бачиш, онде на вулиці біжать
автомобілі, вантажівки, автобуси.
Такі в них обтічні форми, такі вони
досконалі. Ну що, здавалося б,
порівняно з ним якась там карета?
Але... саме карети дали першим
автомобілям легкі кузови, ажурні
міцні колеса, м’які ресори, галь
ма. І нині ще багато типів автомо
більних кузовів носять назви, що
колись належали кінним екіпажам
— купе, фаетон, кабріолет... Ми
називаємо ресори автомобіля
“підвіскою”, обтічні кожухи над ко
лесами — “крильми”, хоч автомо
більний кузов не підвішений до
рами на ременях, як це було в кін
них екіпажах, а його округлі “кри
ла” не мають нічого спільного з
пласкими деренчливими бризко
виками екіпажів... Коротше кажу
чи: якби не було колись карети, —
не було б нині автомобіля...

* * *
Як добре, думав я, що є іще в
нас такі люди, як Микола Капе
люх. Одержимі власною ідеєю,
власною метою. Як добре, що во
ни живуть у цьому світі, вражено
му вірусом наживи, чистогану,
жорстокості. Як славно, що існу
ють і досі унікальні Миколині вит
вори, в яких дерево й метал поєд
налися, ніби в пісні мелодія і сло
во. Як це прекрасно, що вони по
вертають нам учорашній день із
його матеріальними прикметами,
колоритом, духом, настроєм...
Живи довго, Майстре. У здо
ров’ї та радості. У щасті здійснен
ня золотої мрії.
z

Броніслав ГРИЩУК,
м. Хмельницький
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українці можуть вирішити
за допомогою алкоголю,
варто лише задурманити
голову “зеленим змієм”.
У моїх руках — реклам
ний мінібуклет львівського
ресторану “Сім (до речі, ук
раїнською має бути “СЕМЕ
РО”!) поросят”. Із кольоро
вої сторінки, з намальова
ного на ній вікна до мене
всміхається бородатий чо
лов’яга у вишиванці. Об
личчя до болю знайоме з
телепередачі “Золотий гу
сак”. Але це так. До слова.
На третій сторінці буклету
задеклароване кредо (гас
ло? позиція?) ресторану:
“Сім поросят і чарочка по
вінця — збулася мрія укра
їнця”. Ось так. Не більше й
не менше. Маємо наочний
варіант
функціонування
знакової системи в україн
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за допомогою алкоголю та
далеких від справжньої, ви
сокої культури видовищ. Зу
мисне формується асоціа
льний стереотип поведінки,
нав’язується відповідний
стиль життя, який сприйма
ється лише через гранчак із
“зеленим змієм”. І все це
відбувається під розтира
жоване на всеньке СНД жи
тейське кредо Вєрки Сер
дючки: “Всьо будєт харашо!
Я ето знаю”.
Сконструйований спеці
алістами від семіотики опти
мізм “нєсравнєнной поп
звєзди украінской естради”
насправді може викликати
лише почуття обурення. Бо
тільки минулого року від от
руєння алкоголем пішло з
життя близько 10 тисяч ук
раїнців і майже 30 тисяч пот
рапило до шпиталів із сим

СЕМІОТИКА СУЧАСНОГО ЖИТТЯ

АГРЕСІЯ ПРОТИ РОЗУМУ
птомами важкого отруєння.
Схожі картини мали місце в
2001 році та 2002му.
Держава, по суті, споює
підростаюче покоління. В
Україні існує проблема ал
коголізації дітей продукта
ми харчування — меткі діл
ки вже виробляють алко
гольне морозиво з 8% вміс
том алкоголю. А незліченна
кількість цукерок із ромом
та лікером, напої типу
“ромколи”... Чи не нагадує
все це політику фашист
ської Німеччини щодо на
селення окупованої Украї
ни?
На велетенських біґ
бордах по всій Україні бов
ваніють ефектні зразки зна
кових систем (семіотика в
дії!), створені беручкими
дизайнерами та копірайте
рами на замовлення СИС
ТЕМИ: “Хлібний дар”. Тобі
— справжньому”, “Добре,
що ти є, “Старий друже”,
“Старий друже” — з чистим
серцем”, “Коли мені важко,
я завжди йду до тебе”,
“Стольная” — простір для
душі”, “Благов”. Всіх —
благ”, “Все змінюється на
краще” (“Златогор”), “Бі
ленька…” така рідненька”,
“Акція: душевні кадри”
(“Мягков”), “Вона створена
для вас — “Житомирська на
бруньках”, “Тост і чарочка —
гарна парочка”, “Гріх не
спробувати. Райський сад”,
“Улюблена” (тут, звісна річ,
художникидизайнери под
бали й про відповідне
оформлення — поробили з
козаків пияків), “Свобода,
любов. Воля (?!). Торгова
марка “Хортиця”. “А мені, як
солов’ю:
вітьвітьвіть,
тьохтьохтьох, айяйяй,
охохох…”, “Плічопліч”
(реклама горілки “Мягков”),
“Українська горілка: вибери
свою улюблену”, “Я до своєї
улюбленої прикладаюся ко
жен день”…
Інформація з етикеток
горілчаних напоїв постійно
закликає пам’ятати про
державу, пам’ятати, що
держава — це ти. Одне сло
во, знакова система в дії.
Чим не горезвісний 25
кадр? Щоправда, підтекст
значно зрозуміліший: мов
ляв, якщо не п’єш оковитої,
то ти не справжній чоловік;
мовляв, усі свої проблеми
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ервень 2003го. Між
народний аеропорт
Бориспіль. Зал очіку
вання пасажирів, що відлі
тають за кордон. Часу маю
вдосталь — рейс на Ам
стердам за годину. Отож,
знічев’я роззираюся дов
круж, вивчаю, так би мови
ти, обстановку. І майже від
разу мою увагу приверта
ють біґборди, що висять на
стінах. Це й не дивно — два
величезні яскраві плакати
рекламують гостям нашої
держави особливості укра
їнського менталітету, вод
ночас настійно рекоменду
ючи громадянам України не
забувати рідної неньки.
Щоправда, методи ново
часного піару особливого
розчулення в мене не ви
кликали: на одному з біґ
бордів на тлі золотоверхого
Києва бовваніла пляшка
“Державності” з романтич
ним закликом пам’ятати
про державу — “Держава у
тебе одна”; на іншому — та
ка собі розкомплексована
панянка з “Плейбоя”, але в
ролі чепурної декольтованої
молодички в очіпку й націо
нальних строях, усім своїм
“урапатріотичним” вигля
дом також закликала люби
ти Україну, спокушаючи іно
земців (та й не лише їх) су
лією “Перваку”. Мовляв,
“удома — найкраще”. Саме
цей напис на біґборді, во
чевидь, мав на меті зайвий
раз засвідчити перед авіа
пасажирами міжнародних
авіаліній позицію україн
ських гастарбайтерів. Не
інакше.
Через кілька днів я почав
свій виступ на міжнародній
науковій конференції “Укра
їна вчора, сьогодні, завтра”
в Іллінойському університеті
з того, що поділився з учас
никами конференції вра
женнями від короткочасно
го перебування в міжнарод
ному аеропорту Бориспіль.
Моє повідомлення спри
чинило помітне пожвавлен
ня в аудиторії. Але не біль
ше. Поважані науковці доб
ре розуміли, що йдеться не
про якийсь лихий жарт, а про
поданий доповідачем засте
режний сигнал, тривожний
знак про специфіку сучасно
го життябуття в далекій Ук
раїні…
Існує спеціальна наука
про загальні властивості
знаків і знакових систем, які
використовуються для пе
редачі інформації, — семіо
тика. Вчені знають, що на
лежним чином сконструйо
ваний знак сигналізує про
те, з чим він умовно
пов’язаний для представ
ників даного суспільства.
Так ось. Складається
враження, що нинішня вла
да (СИСТЕМА, якщо хоче
те), за якою ніколи не помі
чалися прояви особливої
симпатії до титульної нації,
за допомогою саме знако
вих систем (через профе
сійно сконструйовану й на
лежним чином подану рек
ламу, гасла й пропозиції, че
рез книжки й засоби масо
вої інформації, за допомо
гою пісні й танцю, кіно та ві
деопродукції) продумано, зі
знанням справи (існує ж на
ука семіотика!) насаджує у
свідомість українських гро
мадян хибні стереотипи по
ведінки, мислення.
Завдання, яке кланова
СИСТЕМА прагне розв’яза
ти для себе, до болю прос
те: всі помисли, ідеї та праг
нення українців мають бути
зведені до примітивних ба
жань задовольнити елемен
тарні потреби та інстинкти

Куди йдемо?

ському “П’ємонті”. Це дале
ко не жарт. Як на мене, має
місце відверта образа націо
нальної гідності українців.
Чи не слід було б правоохо
ронним органам Львова на
лежним чином прореагува
ти на цей явно антиукраїн
ський пасаж і встановити
авторство цього паскуд
ства, а відтак притягти до
відповідальності художника
або горекопірайтера?
Можливо, й справді час
випускати
мільйонними
накладами рекламні букле
ти з більш ніж промовистим
закликом: “ЛЮБИ УКРАЇНУ
АБО ЗАБИРАЙСЯ ГЕТЬ”. За
американським зразком.
До речі, про США. У цій кра
їні, якщо комусь конче за
манеться випити пива або ж
чогось міцнішого у веле
людному місці, то цей інди
відуум перед процедурою
пиття обов’язково загорне
бляшанку чи пляшку в па
пір. Інакше матиме справу з
поліцією — бо йдеться про
порушененя суспільної мо
ралі. Ось так.

Але ми про семіотику.
Про науку. Яка в дії. На те
леекранах і на полицях кни
гарень, у газетножурналь
них кіосках і на книжкових
ятках, на етикетках і біґ
бордах…
Телеведучі всіх без ви
нятку каналів УТ щодня
ЗНАКОВО демонструють
співвітчизникам елемен
тарне незнання літератур
ної української мови. По су
ті, треба вже укладати такий
собі “ТЛУМАЧНИЙ СЛОВ
НИК ГЛЯДАЧА УТ”.
І справді: казна — скар
бниця, правий (із наголо
сом на першому складі) —
маєш рацію, стакан —
склянка, образ життя —
спосіб життя, знаходиться
— перебуває, кружка —
горнятко, відбувається —
коїться, самий кращий —
найкращий, втрачає свідо
мість — непритомніє, в то
му числі — зокрема, забас
товка — страйк, заказний —
рекомендований, відмічати
— відзначати, перш за все
— насамперед, палатка —

намет, паруса — вітрила,
банка — бляшанка…
Розчулюють модерні
(ЗНАКОВІ!) кололітературні
звороти від українських те
леведучих: “ЧОРТІ ЩО”;
“вона ЗВАЛИЛАСЬ мені на
голову”; “під вагою ЛЬДА
обривались дроти”; “ПІД
ПИСКА в ЛЮБОМУ відді
ленні зв’язку”; “ВИЗВАЛА
шок”;
“ПРОСИПАЄТЬСЯ
ніжність”; “прапор ВОДРУ
ЗИЛИ”; “хлопці ПОТІЮТЬ
більше”; “люблять ПОПАХА
ТИ”; “ПІДПІЛЬЩИКИ”; “гля
дачі
РОЗСТРОЇЛИСЯ”;
“збиває З ТОЛКУ”; “взято
під СТРАЖУ”; “чоловік і жін
ка РОЗВОДЯТЬСЯ”; “тато
УВОЗИТЬ
Бетховена”;
“СТІЙКА пляма; “САМЕ
НАЙБІЛЬШЕ”; “В ОДНИХ
трусах”; “ПОКУПИЦЯ”; “ОГ
НЕСТРЕЛЬНА зброя”; “шоу
САМОТНЬОГО холостяка”;
“ТИПОВА дівчина”, “Окса
нА, ти така БОДРА і СІЯЄШ
щастям” (остання фраза зі
Львова — Радіо ЛюксFM,
5.01.2002)…
Одне слово, “динаміка
розвитку”! Мовна. Знакова.
Семіотична. І, звісна річ,
безграмотність. Яку при
щеплюють іще в школі:
“краснокожі індєйці плава
ли в лодках”,“Італія була під
сапогом Австрії” (вчителька
історії дохідливо пояснює
учням урок), “земля — це
знаряддя праці” (щиро пе
реконаний голова обласної
державної адміністрації)…
Але зупинімося. Проблема
безграмотності, низької
культури мови — тема окре
мої розмови. Ми зараз про
інше. Про семіотику.
22 серпня 2003 року.
ТСН каналу “1+1”. Розпо
відь про те, що до справи
“перевертнів” залучені лис
ти померлого підполковни
ка, який проходив і в справі
Гонґадзе. Глядачам демонс
трують кабінет у Генпроку
ратурі. На столі — папка з
тризубом і написом “Уго
ловное дело”. Напис недер
жавною мовою і герб над
руковані друкарським спо
собом. Знаково? А чим не
знакове “Расписание дви
жения поездов югозапад
ной железной дороги на
2003 год”? І таких прикладів
(більш, ніж знакових) годі
перелічити.

Зрозуміти логіку україн
ської телереклами (ЗНАКО
ВОЇ!) ще складніше. Сприй
мати її без брому, анальгіну
просто неможливо. Що
правда, коли уявити дотепні,
іронічносаркастичні комен
тарі Міхаіла Задорнова, то
можна й розслабитись. Але
ненадовго. Бо сучасній ук
раїнській рекламі частенько
притаманна навіть не семіо
тична підступність, а еле
ментарне невігластво. При
чому, агресивне. Знакове.
Це вже, як мовиться, діаг
ноз: “Ми більше не користу
ємось зубною пастою. Ми
користуємось новою “Ак
вафреш”; “Скажеш, ти від
мовишся від задоволення
WINSTON”? “Батарейки ви
дихаються”, “Це так само
надійно, як передати їх (гро
ші. — О.Р.) особисто в руки”,
“Препарат “Колдрекс” роз
блоковує “закладений ніс”,
“Ейрвейс” — препарат для
пом’якшення горла”, “Нова
кава? — Но, но. Елітфорт”.
Телебачення завзято
переконує: “Тампакс — це
так природно”. Помовчимо.
Ті, хто “не доганяє”, можуть
отримати додаткову інфор
мацію про “єдині прокладки
з природним поглиначем
запаху” із так званої “зов
нішньої реклами” на одній із
львівських маршруток. Це,
безумовно, природніше.
Реклама крему: “Шкіра
збалансована тому, що зво
ложена. Шкіра світиться
зсередини”. Реклама жіно
чих трусиків: “Так зручно,
що хочеться носити, не зні
маючи”. Або: “Я люблю від
чувати дотик. Тому користу
юся милом…”. Напис на ко
робці цукерок: “Лебедина
вірність”…
Хто, приміром, може
пояснити, що таке “євро
пейська якість”, “ексклю
зивний посуд”, “здорові по
літичні сили”?..
А ось реклама від по
датківців: “Ваші ПАПИ і МА
МИ працюють…”, — зво
рушливо звертається до уч
нів учителька. “Папи” пра
цюють, а татусі відпочива
ють?
Ні. Фантазія у нашого
народу справді невичерп
на. Оголошення воістину
знакові: “Шановні пасажи
ри! Не підтримуйте жебрац
тво у трамваях і тролейбу
сах. Це погіршує умови
проїзду”.
А це вже, можна сказа
ти, класика: “Перериваємо
запої вдома. Лікування від
запою з доставкою додо
му”; “Унікальний метод поз
бавлення від алкоголізму!
Аналогів немає. ПЕРЕДБА
ЧЕНІ ПІЛЬГИ”.
Українські слогани — це
вже щось над уяву (семіоти
ка в кубі? спеціально глибо
ко захований здоровий
глузд?): “Паста для всього
рота”; “Чітке та ясне зобра
ження”; “Фруктовий смак
чорної смородини”; “Без го
ріхів немає втіхи”; “Надзви
чайно святкова пропози
ція”; “Вшануймо Гетьман”…
Ще один факт. Більш,
ніж промовистий. ЗНАКО
ВИЙ. На думку народного
депутата Валерія Асадчева
(фракція “Наша Україна”),
Національний банк України
на чолі з Сергієм Тигіпком
випустив нелеґітимні гроші
— надрукував гроші невідо
мої держави.
“Відсутність слова “Ук
раїна” на нових 20гривне
вих купюрах робить україн
ську валюту подібною до
“грошей”
Попандопала.
Грошові знаки обов’язково
містять назву держави. Це
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Куди йдемо?
6,8 %, “АвтоFM” — 6,8 %,
“Львівська хвиля” — 21,4 %,
“ЛюксFM” — 15,0 % (Львів
ська газета, №41, — 4 бе
резня, 2004, — С. 4). І це у
Львові!
Інакше кажучи, українців
ПРИВЧАЮТЬ слухати росій
ськомовні пісні, музику, яка
не є притаманною україн
ській ментальності. Привча
ють захоплюватись москов
ською естрадою. ПРИВЧА
ЮТЬ любити її за принци
пом широковідомих експе
риментів Івана Павлова, які
полягали у виробленні в
піддослідних собак умовно
го рефлексу на зорові та бо
льові подразники. А ПРИВ
ЧИВШИ галичанина, подо
лянина, волинянина й меш
канця Слобожанщини, Київ
щини й Полтавщини слуха
ти винятково російськомов
не, перед місцевими абори
генами можна буде вже
безбоязно відкривати нав
стіж двері напівблатному
“Шансону” тощо…
Разом із тим, потенційні
симпатики українськомов
них пісень у тому ж таки
Львові остаточно ще не пе
ревелися. Під час уже зга
дуваного опитування частка
слухачів, які бажають інтен
сивнішого використання ук
раїнської мови в радіопере
дачах, має такий вигляд:
“Наше радіо” — 63,0 %, “Ав
тоFM” — 56,5 %, “Львівська
хвиля” — 39,8 %, “ЛюксFM”
— 32,6 %. Тобто, ще не все
втрачено. Але висновок уже
давно слід зробити: радіо
станції мають бути УКРАЇН
СЬКІ не деюре, а дефакто,
український музичний про
дукт має бути на кілька по
рядків якіснішим за росій
ськомовний.
Так, живемо в час конку
ренції. Несамовитої, непра
ведної, нечесної, амораль
ної. Точиться запекла бо
ротьба в інформаційному
просторі. Тож українським
співакам і музикантам слід
продемонструвати найкра
щі бійцівські якості, довести
конкурентоспроможність
національної музичної куль
тури і в шоубізнесі. Треба
здобувати перемоги в ін
формаційній війні. Успіх на
естрадному фронті є неаби
яким внеском у перемогу в
стратегічній кампанії — бит
ві за свободу слова, за де
мократію, за громадянське
суспільство, за українську
ідею (мрію): “Успішну Украї
ну” або “Конкурентоздатну
Україну”.
Направду, йдеться про
знакові речі й символи в на
шому житті, в нашому су
спільстві: про честь, про
державність, про мову, про
моральність, про політику,
про національну ідею, про
наші перспективи, про нашу
ментальність, про те, якими
ми є і якими маємо бути, що
нам перешкоджає саморе
алізуватися, і хто в цьому
винен.
На полігоні честі й сла
ви, на мінному полі бороть
би за українську держав
ність уже давно розстав
ленні знаки. Семіотичні.
Своєрідні червоні прапорці.
На жаль, НЕ НАМИ. А для
нас. Робімо висновки.
z

Олег РОМАНЧУК,
кандидат філологічних
наук, доцент кафедри укра
їнської преси факультету
журналістики Львівського
національного університету
ім. Івана Франка,
шефредактор журналу
“Універсум”, член Світової
асоціації періодичної преси
(Брюссель)

СТЕРЕОТИПИ
У напівотруйному телевізійно
комп’ютерному коктейлі, при
правленому битим склом уламків
кривого дзеркала інформаційно
музичного простору, юні душі
втрачають твердість внутрішнього
стрижня, інтерес до життя, вміння
захоплюватися
прекрасним,
прагнення духовного розвитку.
Така молодь нагадує передчасно
зів’ялі квіти. Вони були б свіжими і
життєрадісними, якби духовно
живилися із чистих джерел рідно
го національного українського
космосу. На зорі незалежності ми
сподівалися, що нове покоління
виростатиме вільним від стерео
типів комуністичного, а тим біль
ше імперського минулого. Але ха
ос і невизначеність, які панують у
нашій ідеологічній сфері, проекту
ються на молоду свідомість, спри
чиняючи її роздвоєння.
Ленінський райвиконком і район
на рада м. Кіровоград провели конкурс
“Люблю я ніжно місто над Інгулом”, в
якому взяли участь школярі та студен
ти. Фактично кожній конкурсній ро
боті притаманний патріотизм, розу
міння того, що любов до рідного краю
є основоположним чинником духов
ної суті людини.
Більшість авторів шукають корені
своєї любові до міста над Інгулом у
його історії. І це зрозуміло, адже гума
нітарна аура складалася століттями, а
без відчуття її присутності людська ду
ша не відгукнеться почуттями.
Старовинною зруйнованою будів
лею, якої не вберегли нащадки, уявля
ється історія нашого міста учневі ЗОШ
№ 16 Дмитру Ліньку. Такий образ хло
пець використав для ілюстрації стану
нашої історичної пам’яті. Його одно
класниця Наталя Кочубей впевнена,
що кіровоградці не знають історії сво
го міста. Біда, що цю історію можна
було прочитати хіба що у нарисах ко
лишнього міського голови Олександра
Пашутіна, де виклад ведеться з точки
зору чиновника Російської імперії.
Місто над Інгулом досі не має історії,
зафіксованої з української точки зору.
Правда, найближчим часом має
відбутися презентація збірника істо
ричних нарисів Петра Кизименка
“Пам’ять степів”, виданого поліграфіч
новидавничим центром “Мавік”. На
писані на основі архівних матеріалів, ці
нариси — перший крок до осмислення
минулого міста як української історії.
(На жаль, автор передчасно пішов із
життя — книга видана з ініціативи його
дружини Ольги Кизименко).
Імперське розуміння минулого, зок
рема версія заснування міста, знайшло
відображення в дитячих творах: “Раніше
Кіровоград називався Єлисаветградом
на честь російської імператриці Єлиза
вети” (Ігор Марченко, ЗОШ № 24).

З ПРИВОДУ
У повідомленні, яке вмі
щене в рекламному буклеті
“Книжкового клубу” (м. Хар
ків), цілком справедливо го
вориться, що цієї події в Ук
раїні чекали давно. Також
наголошується, що це —
фундаментальне видання,
бо ж втілюється на високому
науковому рівні й у 16 томах.
Тут же маємо можливість
побачити і зовнішній вигляд
усіх томів. Книги енциклопе
дії “одягнуті” в рельєфні віні
лові палітурки коричневого
кольору із золотим тиснен
ням. Нічого не скажеш, ви
давці постаралися на славу!
У кожному томі — 416 сторі
нок. І найголовніше: замов
ники вже сьогодні можуть
отримати два перші томи по
15 гривень 40 копійок. По
годьтеся — це не дорого.
Хто ж є видавцем цього
справді фундаментального
видання? У рекламному по
відомленні про це не гово
риться. Проте наводиться
ексклюзивне інтерв’ю з ав
тором енциклопедичних
статей, які стосуються Ук
раїни й українських реалій,
Юрієм Чернецьким. Він —

Фото О. Цеацури

не стосується лише євро,
але не через неповагу до
кожної з країн, де євро є
грошовою одиницею, а,
навпаки, через повагу до
всіх країн Євросоюзу”, —
зазначив Асадчев у комен
тарі
пресслужбі
УНП
( w w w. p ra v d a . c o m . u a ,
10.03.2004).
І справді. На 20гривне
вій банкноті, випущеній
Нацбанком у 2003 році, від
сутній напис “Україна”. Там
лише написано: “Націо
нальний банк України”. І ЦЕ
— ЗНАКОВО.
Не менш знаковою є ін
тервенція в український ра
діо й телепростір росій
ськомовної естради (а точ
ніше — агресивної попси:
музичної, пісенної, гумо
ристичносатиричної). Ті,
хто здійснює її ескалацію
(експансію) на терени на
шої держави, більш ніж
обізнані з поняттям семіо
тики. Інтуїтивно відчуває
значимість цієї науки, оче
видно, і “співаючий ректор”,
під “орлиним крилом” якого
виховується попса вітчиз
няна…
Хіба ж не ЗНАКОВО, що
народні (!?) артисти України
Володимир Данилець і Во
лодимир Мойсеєнко пред
ставляли свою нову програ
му “Криша прієхала” у
Львівській (!) національній
(!) опері (!)? Хіба ж не ЗНА
КОВО, що під час їхніх вис
тупів не звучить літературна
українська мова, а знаряд
дям “гумору” став жахливий
суржик? Хіба не ЗНАКОВО,
що найкращий свій прайм
тайм телеканал “Інтер” від
дає саме Данильцю й Мой
сеєнку? Невже пересічний
український глядач не розу
міє, що його ПРИВЧАЮТЬ
(і це — ЗНАКОВО!) не до
зичливого гумору, не до
справді високохудожньої
сатири на наше сьогодення,
а ПРИВЧАЮТЬ терпіти бру
тальне, знущальне висмію
вання титульної нації,
ПРИВЧАЮТЬ до відвертого,
злорадного збиткування
над нею. Російським шану
вальникам постсовєтської
естради спотворений образ
українця більш ніж до впо
доби. Тому аншлаги ці Кро
лики разом із Сердючкою
збирають саме в Москві й
СанктПетербурзі…
“Про існування дискри
мінаційного механізму, який
обмежує популяризацію ук
раїнськомовної музики все
редині держави заявляє
Олег Скрипка, лідер попу
лярної рокгрупи “Воплі Ві
доплясова”. Відомий теле
журналіст Володимир Ар’єв
стверджує, що на деяких
мережевих FMрадіостанці
ях ведучих ефіру просто
штрафують на 10 доларів за
кожен випадок появи в ефі
рі українськомовної пісні”
(Оксана Форостина. Гроші в
повітрі. — Львівська газета.
— №41. — 4 березня, 2004.
— С. 5).
“В Україні відбувається
свідоме нищення інформа
ційного простору, в тому
числі й на Західній Україні”,
— стверджує незалежний
експерт і музичний критик
Юрко Зелений (Львівська
газета. — №41. — 4 берез
ня, 2004).
За опитуванням слуха
чів найрейтинговіших у
Львові радіостанцій, прове
дених кафедрою історії та
теорії соціології історично
го факультету ЛНУ ім. Івана
Франка (грудень 2003 —
лютий 2004), частка пісень
в ефірі українською мовою
становить: “Наше радіо” —

Студентка Кіровоградського пед
університету Олеся Гребньова сумніва
ється, “чиє ім’я воно носило: чи то ца
риці Єлизавети, яка в 1752 році віддала
наказ побудувати місто, чи то святої
Єлисавети…”
А один із юних авторів вигукує:
“Не розумію, як можна жбурляти
якийсь непотріб у річку, завдяки якій
була врятована від татарських загар
бників Російська імперія?” Чи розуміє
він, що це не найголовніша причина,
через яку не можна жбурляти непотріб
у річку, що тече в рідному місті?
Дитячі душі відчувають фальш цих
версій, розуміють, що єднання з отчою
землею — щось глибше. Та інших фак
тів, крім задекларованих офіційно, у
них немає. Ось і виходить така сумна
еклектика: “Гордістю наповнюється
моє серце від того, що… розгромили
наші славетні пращури аж три орди
монголотатар і гнали їх аж до Таври
ди. …Захищали найбільшу коштов
ність — свою таку чорну і таку родючу
землю. Ось так впродовж віків назріва
ла стратегічна необхідність створення
у самому центрі Малоросії військової
фортеці, щоб відбивати усі напади во
рогів”. (Тетяна Бєлікова, ЗОШ № 6) А
фортеця якраз і створювалася, аби
протистояти тим, хто захищав цю зем
лю, — саме звідси генерал Текелій пі
шов знищувати Запорозьку Січ…
Дивно читати комуністичну рито
рику, що виходить зпід дитячої руки.
“Характерною рисою культурних зру
шень у місті була органічна єдність із
культурою російського народу… В
авангарді культурного будівництва
йшли комуністи і комсомольці… У
1934 році за клопотанням трудящих
місто перейменовано в Кірово”. Цей
розлогий історичний екскурс одинад
цятикласник Максим Колісниченко
(переможець конкурсу) ніби списав зі
старого підручника. Хоча там, де хло
пець висловлює власні міркування,
робота цікава і неординарна. Що спо
нукало юнака переписувати ті нафта
лінові сентенції?..

“УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА —
ЦЕ МИ…”
Яким би патріотизмом і відданістю
Вітчизні могла вибухнути юнацька ду
шевна чистота і віра в добро, аби ми
вчили їх своїй історії.
Ось цитати із робіт іншого конкур
су — “Чи буде Кіровоград україномов
ним містом?”:
“Українська держава — це ми, і ми
вимагаємо державного піклування про
українське слово, бо з біблійних гли
бин відомо, що спочатку було Слово!”
(Мирослава Швиденко, медичний ко
ледж); “…І доки будемо нахиляти голо
ви й опускати очі, промовляючи укра
їнське слово серед натовпу, доти не
оживе наша мова” (Наталя Годлевська,
філфак КДПУ); “Я вважаю, що без
впевненості, без почуття патріотизму,
без бажання Кіровоград не зможе по
долати той бар’єр, який не піддається
протягом тривалого часу. Але щоб по
долати його, необхідно змалечку вихо
вувати почуття гідності, гордості за
свою країну, за свою мову… Нині спос
терігається повне “русскоязичіє” серед
учнів у міських школах, зокрема у Кі
ровограді. Це — вияв хронічної хворо
би, прищеплюваної російськими коло
нізаторами протягом 350 років. Кожен
українець, який перестав спілкуватися
рідною мовою, усвідомлює він це чи ні,
стає тромбом, який заважає нормаль
ному кровообігу мови. І щоб позбутися
цих тромбів, треба зайнятися самолі
куванням, прочищаючи свої духовні
кровоносні судини. Ліки тут єдині —
палка любов до України, до україн
ської мови і обов’язкове спілкування
нею не тільки з самим собою, зі своєю
сім’єю, а з усімусім світом довколиш
нім, яким би він не був агресивно ро
сійськомовним” (Тетяна Гультяєва, фа
культет іноземних мов КДПУ).
Серце наповнюється гордістю, ко
ли читаєш такі рядки.
z

Світлана ОРЕЛ,
м. Кіровоград

«КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ» ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
Повідомлення про видання сучасної української енциклопедії не на жарт
мене зацікавило, навіть схвилювало. Адже за майже 13 років існування ук
раїнської суверенної держави ті, від кого це залежало, до такого не доду
малися.
завідувач кафедри Міжна
родної економіки економіч
ного факультету Харків
ського національного (!) уні
верситету, професор, док
тор соціологічних наук, кан
дидат економічних наук. Та
кож генеральний директор
компанії “Харків Менед
жмент Консалтинг Інтер
нешнл” і головний редактор
журналу “Регион: стратегия
и приоритеты”.
Як бачимо, Ю. Чернець
кий — непересічна особис
тість, тому дуже дивно, що
професору Національного
(думаю, що це означає ук
раїнського) університету та
його колегам по редакції
забракло здорового глузду і
“Сучасну Українську Енцик
лопедію” вони видають…
російською мовою!
У чому ж причина такого
потужного антиукраїнського
вчинку? В інтерв’ю профе
сор Чернецький про це пря

мо не говорить, але на пи
тання, на яку аудиторію роз
рахована енциклопедія, від
повідає (подаю мовою ори
гіналу): “Я уверен (бачите,
професор упевнений!), что
эта энциклопедия будет по
лезна всем украинцам и жи
телям других стран, интере
сующихся историей Украи
ны”. Очевидно, під “жителя
ми других стран” професор
Чернецький мав на увазі Ро
сію, бо українці Канади чи
США, та й інших країн, істо
рію України російською мо
вою вчити не будуть. Я маю
тісні зв’язки з українцями
Франції, то, повірте, дуже
добре знаю їхні настрої. А
росіянам та “русскоязыч
ным” начхати на історію Ук
раїни і її видатних людей.
Цікава відповідь проф.
Чернецького й на таке пи
тання: “Почему новую эн
циклопедию можно по пра
ву назвать именно украин

ской?” Послухаємо відпо
відь: “Это объясняется тем,
что отображение украин
ской проблематики было
поднято в ней на новый ко
личественный и качествен
ный уровень, что обеспече
но написанием около двух
тысяч статей специально
для “Современной Украин
ской Энпиклопедии”.
Отже, щоб підняти “ка
чественный уровень” ен
циклопедії, вирішили вида
ти її іноземною мовою, бо
українська для цієї мети, на
думку укладачів і видавців,
не підходить. Не те “качес
тво”! Для першої в світі Ен
циклопедії Кібернетики пі
дійшла, а для 16 томів ен
циклопедії харківських уче
них — не підходить.
Іван МАЦАПУРА,
z
голова осередку “Просвіта”
при Вишевицькій середній
школі на Житомирщині
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Народні музики

Цимбали сьогодні — екзотика. Вжи
вання вульгарно сленгового “по цимба
лах” ще не гарантує знання цього пред
мета. Трохи більше відає про це При
карпаття: цимбальне мистецтво зустрі
чається тут у весільних обрядах, на свя
тах, навіть у побуті й хатньому музику
ванні. На решті території України вони
зрідка гостюють у концертних залах.
Мало хто знає, що цей давній ударно
струнний інструмент, попередник фор
тепіано, тішив людський слух і дух ще
дві тисячі років тому. Цимбали були і є
не суто українським інструментом. Во
ни увійшли в народну культуру й опану
вали географічний простір від Європи
до Ірану й Китаю.
АРХАЇЧНИЙ ПРИКАРПАТЕЦЬ
Мирослав ПАЛІЙЧУК —
прикарпатський цимбаліст.
Народився в селі Видинів
Снятинського району Івано
Франківської області 1951
року. Вражає архаїчністю, ві
дірваністю від сучасної циві
лізації та світу. І йдеться не
так про технічні аксесуари
(не цурається мобільного
зв’язку), як про дух, стиль
життя і навіть зовнішність.
Тому його архаїчний і ман
дрівний вигляд — довгі й
громіздкі сиві вуса, куфайка,
речова торба й п’ятнадцяти
кілограмові цимбали за пле
чима — подекуди дивують і
шокують людей. Попри це,
постійно концертує Цен
тральною і Східною Украї
ною, даруючи своє мистец
тво молоді й діточкам. “Гра
ти для діточок — моє щас
тя”, — каже пан Мирослав…
Навіть гени у нього музичні.
Ще дід грав на сопілці, вчив
Славка танцювати “Арка
на” й співати народних пі
сень. Навчив і угорської піс
ні — “як проходив фронт
уже другої війни, угорці сто
яли біля нашої хати”. У по
чаткових класах навчився
грати на баяні, і в танкових
військах із ним не розлучав
ся. Між тим, музичне учили
ще до баяна додало ще й
фортепіано. Але “цимбали
— батькові, а піаністів і бая
ністів безліч”. Саме батько,
неперевершений цимбаліст і
весільний музика, передав
Мирославу в спадок уні
кальне мистецтво й свої дав
ні угорські шістдесятикіло
грамові цимбали.
Після закінчення у 1986
році Львівської консервато
рії Мирослав Палійчук —
професійний музикант (клас
цимбалів і фортепіано), кон
цертний виконавець, соліст
цимбаліст, належить до “Ук
раїнської музичної спілки”.

РИБА І “ЯБЛУЧКО”
— У дитинстві мали за
хоплення, окрім музики, пане
Мирославе?
— Дуже любив ловити
рибу в річці Прут. Кожного
вихідного і при кожній наго
ді стою по коліна у зимній,
сонячній воді й чатую на
здобич. У будні ж пас гусей,
кіз. І так — до 9го класу.
У школі з 6го по 10й
класи я був “професійним”
танцюристом. Там навчили
нас танцювати “яблучко”,

як в ансамблі Чорномор
ського флоту. Настільки за
хопився, що вирішив всту
пати до культосвітнього учи
лища на хореографію. Після
8го класу навіть у Київ до
кументи подавав, але відпо
віли, що набору в старші
класи немає.
— І пішли татовими
шляхами?
— Батько з 9 років уже
грав на весіллях, потім — у
гуцульському ансамблі пісні
і танцю, концертував Украї
ною. Я вчився на батькових
цимбалах. Потім — музичне
училище. В усьому допома
гала мені мати. Працював
навіть у музичній школі в
Коломиї з відомим карпат
ським скрипалем Петром
Івановичем Трепелюком.
Протягом 10 років із цим
майстром, а також із Михай
лом Тимофієвим обслугову
вали весілля й урядові кон
церти в ІваноФранківську.
Після цього — деревооброб
ний завод у Коломиї. Тоді
він процвітав і мав концерт
ну бригаду, так, як “Сіль
маш” мав бригаду футболіс
тів. Грав у оркестрі, керував
ним. Закінчивши Львівську
консерваторію в 1986 році,
концертую по Україні, й на
віть за її межами.
— Цимбали, здається,
вже не модні. Бандура відро
джується, а про цимбали ні
бито й не чути…
— У 50х роках минулого
століття вони були більш по
пулярні. А сьогодні перева
жає електронна музика, син
тезатори. Разом із тим по
вертається й давнє мистец
тво. У світі цимбали дуже ці
нуються. Побачив це й на
конґресі цимбалістів у
Швейцарії в жовтні минуло
го року. Було близько 300
цимбалістів з усього світу: з
Угорщини, Румунії, Слове
нії, Нідерландів, Китаю,
Японії, Сполучених Штатів,

Засновник: Всеукраїнське товариство «Просвіта»
імені Тараса Шевченка.
Реєстраційне свідоцтво КВ № 4066 від 02.03.2000 р.

інших країн.
— Кожна країна має
якусь специфіку?
— У нас своя культура
інструменту, свої особливос
ті звучання, виготовлення.
Найбільше використовуєть
ся він у “троїстих музиках”.
Хоча сьогодні цимбали в нас
не виготовляються — тут па
нує Угорщина. В Угорщині й
Румунії інструмент удоско
налився. Шунда удоскона
лив стрій, спростив техноло
гію так, що грають і в шко
лах.

МАЖОР ШВЕЙЦАРЦІВ, СУМНІ ДУМИ Й
ЗАПАЛЬНІ ГУЦУЛЬСЬКІ ТАНЦІ УКРАЇНЦІВ
— Де найбільше розвину
лося це мистецтво?
— Найбільше виконав
ців в Угорщині. Переосмис
люють цей інструмент і в
Китаї, абсолютно інакше
його налагоджують. Пробу
вав грати — просто чудово.
У нас багато людей не
знають, що таке цимбали. А
вони поєднують народні
культури Сходу і Заходу, Єв
ропи й Азії.
В Ірані називаються
“сантур” (як і в Греції), в Ін
дії — “покавать”, в Китаї —
“чан”, в Угорщині, Румунії,
Білорусі й у нас — “цимба
ли”. Як відомо, це струнно
ударний інструмент. У
Швейцарії він такої ж трапе
цієподібної форми, як і в
нас, але інакше налагодже
ний і зветься “гактбрет”. Там
теж розвивається кілька
шкіл, музика будується на
мажорному тоні, дуже весе
ла (усетаки добре живуть).
Ми ж маємо багато сумних
дум, хоча й запальні гуцуль
ські танці теж популярні.
— Враження від конґре
су?..
— Втішні. Виконував

інструментальну компо
зицію “Віночок”, потім
— “Віночок” із піснями,
італійську пісню “Ма
ма”, а також японсько і
німецькомовні компози
ції.
— А вуса, пане Мирос
лаве, довго відрощували?
— Із 1993 року. Нара
див син Роман, коли мав 5
років.
— Родина, взагалі, вели
ка? Як часто вона Вас ба
чить?
— Буває, раз на місяць
приїжджаю. Маю двох синів.
Роману — вісімнадцять,
Юрку — 24. Молодшого нав
чив грати на цимбалах. Юр
ко — на фортепіано й на со
пілці грає, закінчив профте
хучилище, електрик. Ромко
— музичну школу закінчує в
Києві, буде концертувати,
гарний голос має.
— Яка історія Вашого
інструмента?
— Маю два інструменти.
Перший і дуже давній — це
батькові цимбали, зроблені в
Будапешті (фірма “Шун
да”). Важать шістдесят кі
лограмів, мають 4 точені
ніжки, педаль, глушники —
як на фортепіано. Класично
мають 4 октави. Використо
вував на концертах у вели
ких залах. Тепер граю на по
хідних цимбалах (15 кг),
зроблених Романом Ми
хальчуком 1973 року в селі
Попельники Снятинського
району. Тричі ремонтував:
струни міняв, кілки, змінив
розташування душ (У цим
балах, загалом, три душі,
тобто підструнні сволоки,
які забезпечують натяжку 80
чи 120 струн).
— До столиці як потра
пили?
— Брав участь у відбірко
вому фестивалі “Червона ру
та” в 1998 році. Познайомив
ся із Кирилом Стеценком,
який і запросив мене до Ки
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єва. Коли ж приїхав сюди на
фестиваль, грав для туристів
у Музеї народної архітектури
й побуту. Треба ж було зароб
ляти, аби перевозити мої 60
кілограмові цимбали на так
сі. У наступні роки теж на де
який час заїжджав до Музею,
концертував по школах і ди
тячих садочках, виступав і на
кафедрі фольклору Київ
ського університету, і перед
хором імені Григорія Верьов
ки… Ще раніше концертував
тут разом із сином Романом.
А років 20 тому виступали з
Петром Трепелюком у Пала
ці “Україна”…
Тепер уже не буду грати
на вулиці — не престижно.
Таке не можна робити, це ж
— мистецтво. Але школи й
дитячі садочки не залишу.
Коли діткам граю, почуваю
ся, як у раю. Діти дуже добрі,
тонко відчувають.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
МОЛОДЬ І ЗАСМІЧЕНЕ МІСТО
— Потоваришували зі
столицею?
— Так, хоча всіляке бу
ває. Тішить, що є інтелекту
альна, культурна молодь. З
іншого боку, засмічене міс
то. Зайшов у лісок, що при
лягає до вулиці Жукова, а
там на землі кількасанти
метровий шар целофанів,
папірців… Довго терпів, му
чився, а потім устав зранку і

прочистив лісову площу у 20
сотих гектара.
— Записуєте на аудіоносії
свою творчість?
— Є два альбоми на касе
тах. Один із цимбалами й во
калом, другий — скрипка й
цимбали (із сином записува
ли).
— Які пісні, пане Миро
славе, виконуєте?
— Пишу на замовлення і
як душа підкаже, виконую та
кож класичні твори. Наприк
лад, “Думку” Лисенка, другу
фортепіанну рапсодію. Також
— Чайковського, Брамса
(“Угорські танці”), Моцарта
(“Рондо”). Маю в репертуарі
гуцульські мелодії, фольклор,
німецькі, японські, італій
ські, китайські пісні.
— Мандрівного цимбаліс
та завжди добре прийма
ють?
— Нещодавно в Івано
Франківську сталася прик
рість. Ішов повз комп’ютер
ний клуб, там — купка хлоп
ців і межи ними — чолов’яга
35ти років. Побачили мене
й засміялися.
“Добрий день!” — на те.
Декотрі відповіли, а старший
як рявкне: “Іди сюди!” Під
ходжу спокійно, а він —
страшно лаятися. “Чого ма
тюкаєтеся? Хочете, аби я за
телефонував куди треба, щоб
Вас заспокоїли?” — і йду
геть. Він — за мною. Тоді за
ходжу до кав’ярні, й мене не
очікувано радісно почина
ють вітати незнайомі чолові
ки. Заходить той тип. Кажу:
“Він щось хоче від мене”.
Один встає і: “Покажи доку
менти!” — до того злодюги.
Той перелякався, тудисюди
— і втік… Отак мене зустріли
одні люди і врятували інші.
Це — життя. Злочинці нас
нищать, а нашу духовність
нищать ті комп’ютерні за
бавки й Інтернет. Вічне інше.
Мистецтво, цимбали…
z
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