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Шановний Олександре Олександровичу!
Просимо Вашого розпорядження щодо збереження й
неухильного дотримання при використанні інформатив
нодикційного оформлення історично усталеного термі
на “Дорогожичі” в місті Київ. Ця назва станції метро похо
дить від назви прадавнього південнозахідного сектора
столиці, він нині злився з Сирцем, Шулявкою, Лук’янів
кою, і автентичний наголос тут — на передостанньому,
четвертому складі слова — “жи”.
Така вимова зберігається незайманою в назві вулиці
Дорогожицької і є природною, бо смислове її значення —
від давньоруського слова “жичи”, тобто “жити”. Справді,
на найбільш загрозливому південнозахідному напрямі
оборонних потуг міста Кия жити було дорого: цим шля
хом найчастіше сунули на княжий град навали західноєв
ропейських поневолювачів РусиУкраїни. Вони руйнува
ли життєво важливі набутки киян…
На жаль, новобудовам нашого міста часом надавали
ся назви, символи, характеристики без належного науко
вого обґрунтування, — але добре, що історичне значення
починає, хоч і повільно, брати верх над безпам’ятством
деяких впливових структур. І хотілося б, скажімо, щоб
станція метро “Тараса Шевченка” змінила свою назву —
може, на “Почайну”, бо така річка тут похована разом із
джерелами. А станція “Тараса Шевченка” щоб була там,
де стоїть уже відреставрована церква, в якій кияни про
щалися з Великим Кобзарем, на Поштовій площі. Та й
“Центральний стадіон” міг бути “Олімпійським”.
Нині ж просимо Вас втрутитися й подбати, щоб стан
ція метро “Дорогожичі” називалася не перекрученою го
віркою, а мала наголос на 4му складі “жи” — “Дорогожи
чі”, і наперед дякуємо від імені корінних киян за увагу до
мовної літописної історії міста. З повагою —
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“Щороку 22 травня біля Черне
чої гори у Каневі…” Хотілося б, аби
ці слова стали обов’язковими для
державних мужів України. А ще
більше — щоб могли владці, чесно
поглянувши у вічі Тарасові, повто
рити його слова: “Ми не лукавили з
тобою. Ми просто йшли. У нас не
ма Зерна неправди за собою”.
Однак, як визнав голова Вер
ховної Ради Володимир Литвин,
який побував у Каневі 22 травня і
виступав на мітингу біля Успен
ського собору: “Ми повинні доко
рінно змінити характер держави:
не люди для держави, а держава
для людей”.
Голова Верховної Ради, безпе
речно, має рацію. Українці ще не
жили в державі, яка б дбала про
них, охороняла їх, пишалася ними.
І — довіряла. Поки що ж про таку
державу, либонь, не йдеться.
“Чому ж влада воліє, аби в неї
був свій, окремішній від народу,
Шевченко, своя дорога до ньо
го?..” — подумалося, коли спосте
рігала кортеж Голови Верховної
Ради в супроводі семи (!) міліцей
ських машин. Якщо вже й Володи
мир Литвин, який після своїх бе

резневих відвідин Чернечої гори
написав Президентові болючого
листа про катастрофічний стан
шевченківської святині, остеріга
ється та уникає “натовпу”, — а ни
нішнього року в Канів прибули ти
сячі й тисячі українців, — то про
який діалог, про яку “державу для
людей” ідеться? Якщо про ту, що —
від Шевченка і за його заповітами,
державу, що шанує свою націо
нальну самобутність, самодостат
ність, самовизначеність, то ось во
ни — її основа і сила: тернопільча
ни і кримчани, львів’яни і донечча
ни, полтавці й рівненчани, черка
щани й харків’яни, які обступили
Тарасову гору, сконцентрувавши в
своїх серцях національну волю й
любов до того, хто 143 роки тому
повернувся із мерзлої землі Пе
тербурга в Україну, якій заповідав
“сім’ю вольну, нову…” Скільки ра
зів, називаючи Тараса Шевченка
Батьком, ми потім забуваємо пита
ти себе, чиї ми діти, чиїм духом жи
вемо, чи свідомі свого кореня і
крові. Про це йшлося у виступах
представників “Нашої України” —
Павла Мовчана, Юрія Костенка,
Оксани Білозір, Івана Зайця, Євге

Напередодні 22 травня Анд
рій Нагорний разом із дружи
ною Валентиною та сином Юрі
єм внесли 1000 доларів (понад
5 тисяч гривень) на споруджен
ня Тарасової церкви. На стрічці,
якою були перев’язані гроші,
зазначалося: “На спорудження
Храму Божого біля святої моги
ли Великого Тараса. Щоб воле
любний, незламний Дух Батька
Тараса ширився по всій планеті і
зносився у Всесвіт, а нас — ук
раїнців — піднімав із колін і ви
водив із рабства. Хай буде чис
тою та велелюбною ця дорога
до Храму!”

ЗВЕРНЕННЯ
Шановні краяни3громадяни України!

на Гірника, і, звичайно ж, Віктора
Ющенка, який звернув увагу бага
тотисячної громади на те, що
представники вищої виконавчої
влади держави не прийшли до
Шевченкової могили, і це свідчить
лише про одне: той, хто не може
цього дня піднятися на Тарасову
гору разом із своїм народом, не
вартий цього народу.
“Сьогодні ми побачили, що за
143 роки не поменшало українців,
котрі щороку приходять вклонити
ся своєму Пророку”, — сказав Пав
ло Мовчан.
Їх побільшало — 22 травня було
багатолюдним, громада — згурто
ваною, доброзичливою, спраглою
щирого слова, сповненою надій на
майбутнє. Народні артисти України
Микола Мозговий, Діана Петринен
ко, Тарас Петриненко, поети, про
світяни (зпоміж них — десятки тих,
хто активно будує Тарасову церкву),
хорові колективи з усіх куточків
України. Звичайно ж, хотілося б наз
вати всі імена, передати ту сердечну
радість єднання, що охоплювала й
благословляла кожного присутньо
го. Але назову лише найменшого се
ред нас — Тараса Ющенка, якому
виповнювався 57й день від народ
ження і якого батько, Віктор, приніс
до Кобзаря на плечі, у колисці. Со
фійка і Христинка — у вишиванках і
стрічках — мужньо долали високі
східці самі. Їхня мати, Катерина
Ющенко, випромінювала спокій і до
віру до тисячних поглядів і рук, що
торкалися її дітей і чоловіка…
Що ж, можливо, ми маємо
шанс сподіватися влади, яка ходи
тиме до Шевченка разом з україн
цями, якщо відповімо на цю найви
щу любов і довіру — любов’ю й до
вірою.
z
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«Просвіта» сьогодні

Ми, учасники ІваноФранківської обласної науково
практичної конференції “Державна мова. Стан і пробле
ми. Соціальноправовий аспект”, закликаємо Вас заду
матися над тим, чому маємо всього 5—10 % на ринку
друкованої продукції українською мовою, чому україн
ськомовними є (і то сумнівного змісту) всього менше
чверті телепрограм, чому державна мова все менше за
стосовується на престижній роботі, чому на ринках, у
транспорті, в кафе голосно звучить низькопробна росій
ськомовна пісня і не чути української в нашому прикар
патському краї; звідки взялися чужі назви магазинів, ка
фе та різних фірм. Престиж державної мови помітно па
дає, і це вже відчутно в Західній Україні, де українська мо
ва традиційно є рідною для більш ніж 95 % населення. Це
викликає занепокоєння щодо збереження рідної мови,
адже ці процеси взаємопов’язані. Наші діти виростають
під впливом чужої російськомовної інформації, марную
чи час перед телевізором, і не можуть знайти серед дру
кованого слова рідного, українського.
Не гоже нам, українцям від роду, терпіти засилля чу
жої мови і культури! Ми можемо багато змінити, захища
ючи рідну мову, як свідомі громадяни України, захищаю
чи українську мову щодня і щогодини, передовсім, як
державну. Треба знати право державної мови та
обов’язок громадянина, застосовувати її в усіх видах
суспільної діяльності, тобто на роботі, в магазині, тран
спорті тощо. Ми маємо право вимагати від інших грома
дян спілкування державною мовою не лише в державних
установах, але й у громадських місцях, і маємо право від
мовитися від спілкування іншою мовою. Хто змушує нас
купувати чужомовну періодичну пресу? Ми не повинні ку
пувати товар у магазинах, де продавець звертається до
нас недержавною мовою, і варто сказати йому про це.
Берімо приклад із громадян країн Прибалтики, адже ми
маємо таке ж право й аналогічні обов’язки, але іноді спо
діваємося, що все зміниться саме собою, без нашої
участі. Згадаймо про моральну відповідальність перед
мільйонами жертв українських патріотів, які зі сльозами
на очах мріяли про вільну Україну!
Нам не треба жертвувати нічим, лише кожному вико
нати громадянський обов’язок: своєю активною пози
цією, силою впливу, в тому числі — державних структур
та громадських організацій, домогтися пошанування
державної мови, опираючись на Конституцію, Закон і під
тримку “Просвіти”.
Задумаймося над цим, панове Українці!
За дорученням учасників конференції —
Степан ВОЛКОВЕЦЬКИЙ,
голова ІваноФранківського
ОО ВУТ “Просвіта”

z

Любов ГОЛОТА
Фото Ганни ОБОРСЬКОЇ

СТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ «ПРОСВІТИ»
20 травня у Спілці пись
менників України відбулася
конференція представників
районних організацій Київ
ської області Всеукраїнсько
го товариства “Просвіта”.
Йшлося про створення
товариства в Київській об
ласті та обрання його об
ласного голови.
Делегати конференції
одностайно зголосилися, що
необхідність створення тако
го осередку давно назріла,
бо, щоб охопити просвітян
ською роботою міста та села
Київської області, варто
створювати окремий штаб,
посаду відповідального сек
ретаря, який міг би вдало
зорганізувати роботу, тощо.
А от щодо виборів голо
ви, то представлені були дві

Фото Г. Оборської

Тепер Київська обласна “Просвіта”

кандидатури — Василя Клі
чака й Леоніда Ковальчука.
Після обговорення більшіс
тю голосів було обрано на
цю почесну й відповідальну
посаду Василя Йосиповича
Клічака, директора видав
ничого центру Товариства,
викладача Інституту журна
лістики, редактора й поета.
Виступаючи у своїй “де
бютній” промові, Василь
Клічак засвідчив, що докла
де належних зусиль, аби
містечка й села Київської
області стали відомі просві
тянською діяльністю, про
пагандою рідної мови,
знань з історії нашої країни,
вільним вибором нашого
політичного майбутнього.
z

Людмила ІЛЬЄНКО

ШУКАЙМО СКАРБИ ПІД БАТЬКІВСЬКИМИ ВІКНАМИ!
Роздуми над поетичною збіркою “Пелена” Василя Клічака
В яких туманах, у яких вітрах
блукає кінь, невидимий,
мов страх?
Куди його, самотнього, несе?
Де він траву столочену пасе?
У прожитому часі мені здаються
найцікавішими моменти, означені фі
лософським прозрінням, своєрідні
спалахи думки, емоцій, любові… І са
ме вони постають у пам’яті, висвітлю
ються крізь роки, затягнені пеленою, є
справжнім надбанням людини. Цей
кінь може символізувати мандри лю
дини в океані духу, пізнання життя…
Для кожного образ може означати
щось своє, важливе. При всьому тра
гізмі життєвих ситуацій момент, коли
приходить прозріння вищих істин, —
просвітлений:
— Тату! А коли вам
жилось найкраще?
— Сорок днів! —
коли німці втекли,
а москалі ще не прийшли.
Ото життя було!
— Отакої!
Але ж була війна.
— Зате була воля.
Справжня воля…
Цінуй, сину, волю понад усе.
Одна з найважливіших можливос
тей поезії — упіймати таку мить і від
творити її. Такі миттєвості у збірці Ва
силя Клічака “Пелена” — не рідкість,
тому вона вражає, як кожне відкриття:
Під шум тендітних молодих беріз
сп’яніло серце і само незчулось,
як опинилось враз на острівці,
тім острівці, єдиному на світі.
Його вмістити можна у руці —
твоїй руці — і там його сповити…
У збірці є поезія римована й нери
мована — серце сприймає все, якщо
слово — влучне, а почуття — непідроб
ні. Це справжні уроки життя, уроки, які
вражають і запам’ятовуються. В одно
му вірші можна передати все людське
життя, сконцентрувавши його в містко
му образі. Як от життя Миколи Іванчу

ка, Василевого сусіда, на обійсті якого
після його смерті Василь вирубував
хащі з бузини та кропиви:
Дзенькнула коса
об жовті цеглини із польським
написом.
Древні, дірчасті,
неначе сало,
яке роками зберігав Микола
у скрині.
А коли на святвечір
готували вони з Катрусею вечерю,
у каструлі спливали черв’яки.
Зачиняли браму од колядників…
Коли пішло в небуття це порожнє
життя, те місце “стало світлом, що
єднає ліс із маминими вікнами”. Що
тут ще можна додати? Відтинок у де
сятки років умістився в кільканадцяти
рядках.
Інший вірш — інше життя. Влучно
передане, також кількома словами.
Але, на відміну від попереднього, воно
викликає повагу, гордість за силу, міц
ність і красу людського духу:
Цей чоловік гарячий, як смола,
що не одразу на даху холоне.
Нелегко бути лицарем тепла,
здавалося, коли кував він коні…
Розказує, розказує старий
і закіптюженого лоба витирає.
Стоїть, як дерево, що обійшли
вітри,
і в яр глибокий з усіх сил
штовхають…
Я люблю короткі жанри: притчі, но
вели, вірші, де кількома рядками мож
на передати ситуацію, варту цілого
роману. Саме ними цінна нова збірка
Василя Клічака.
Навіть із такого письменника, як
Пауло Коельо — афористичного, ме
тафоричного, притчового — Василь
витяг квінтесенцію: ніби приснився
йому сон, що десь у далеких Гімалаях,
біля однієї з вершин Непалу закопано
скарб. Він із групою “відчайдухів з Ук
раїни” їде туди, знаходить загорнутий
папірус, а там написано:

У Підкарпатті є невеличке
поселення,
а в ньому Копана гора.
У ній наші предки закопали
скарб…
Сон обірвався.
Копана гора дивиться у вікна
батьківської хати…
На відміну від Коельо, Василь ви
пускає всі пригоди, труднощі, несподі
ванки, які, звичайно ж, трапилися з ук
раїнськими подорожніми на шляху до
Гімалаїв і назад. А скарб, виявляється,
був зовсім поруч. Можливо, нам усім
пильніше треба поглянути в свої вікна,
навіть не полінуватися обійти навколо
батьківської хати — скарби, напевно,
закопані саме там!
Хочеться побажати Василеві нових
успіхів на поетичній ниві — й не тільки.
Щойно його обрали головою обласно
го об’єднання “Просвіта”. Успішної
розбудови просвітянських структур!
z

Надія КИР’ЯН

ВКРАПЛЕННЯ ПОЕЗІЇ В СТУДЕНТСЬКОМУ ЖИТТІ
До аудиторії заходять четверо: дві
жінки і двоє поважних чоловіків — для
них ця зустріч така ж хвилююча, як і
для першокурсників медколеджу. З
першої хвилини стала відчутною тепла
атмосфера, якесь особливе розуміння і
зв’язок між виступаючими та тими, хто
прийшов послухати. Щиру посмішку
викликали почуттєві, ліричнороман
тичні вірші поета — голови обласного
об’єднання Всеукраїнського товарис
тва “Просвіта” ім. Тараса Шевченка
Олега Олексюка. Він же представив ау
диторії голову обласного осередку
“Молода Просвіта” — автора цих ряд
ків, яка знайшла в юних серцях студен
тів завзяту підтримку й зацікавлення.
Порівняла екологію води з чисто
тою людської душі Лідія Кістеньова —
президент продюсерського центру

“Мегашоу”. Особливі настроєві по
чуття, бурхливі, жваві оплески юних
слухачів викликав Василь Мелещен
ко — поет, тележурналіст, заслужений
працівник культури України. Студен
ти щиросердно сприймали дотепні
жарти Василя Михайловича і розчу
лювалися від його емоційної лірики.
Єднання молоді з українською поезі
єю відбулося. А це — завжди приємно
і хвилююче. З теплими мудрими сло
вами звернулася до гостей викладачка
медколеджу О. В. Марчук.
Зустріччю з поетичним словом
розпочався тиждень української мови
та літератури і в Херсонському полі
технічному коледжі. Студенти мали
нагоду поспілкуватися з поетом і те
лежурналістом Валерієм Куликом.
Ось які враження справив Валерій

Павлович на студентку коледжу, мо
лоду просвітянку Ніну Печурову: “Це
дуже талановитий поет і просто ціка
ва людина. Я пишаюся тим, що він
наш земляк”. Після декламування по
езій на поета очікували запитання.
Студентів, зокрема, зацікавила муза
Валерія Кулика. Поет розповів, що до
написання віршів його надихають
дівчата, краса природи і знаменні по
дії, та пообіцяв, що обов’язково ство
рить поезію і про цю зустріч.
Утішно, коли жваве й цікаве сту
дентське життя наповнюють вкрап
лення української поезії та миттєвості
єднання з рідною культурою.
z

Любов ЄРЬОМІЧЕВА,
голова обласного осередку ВМТО
“Молода Просвіта”, м. Херсон
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Старожитності
“Було таке діло, шив
збрую. Осьдечки тут, поряд,
одна була ферма, там дру
га, третя, ще одна — ріль
нича бригада, де теж коні
були. Коні на фермі, коні на
свинарнику. І все я обслуго
вував. Другого шорника в
колгоспі не було. Скільки
коней було в колгоспі? М’о
сто, а м’о й більше. Багаць
ко було коней. Потім мен
ше, менше, а зараз, мабуть,
жодної шкапи не зосталося.
Бо я вже три роки з хати не
виглядав. Ноги не ходять…”
Чи знає старий шорник,
що сьогодні немає не тільки
коней, а навіть самого ко
лективного господарства?
Там, де були корівники і
стайні, — лише стіни, які хо
ваються у непролазних ха
щах бур’янів. Помирає село.
Мало не кожен другий двір
— пустка. Чи то голодомор,
чи зона чорнобильська, чи,
може, пошесть яка звалила
ся на тутешні місця. Село
наполовину вимерло. Куди
вже там про коней думати.
Люди хоча б не всі вимерли!
Дід розповідає, що йому,
єдиному в селі шорнику, на
плечах якого в прямому ро
зумінні тримався колгосп,
платили “цілих 35 рублів”.
“Великі гороші”. Головне —
регулярно. Головне — плати
ли. Нагадаємо, було те в
епоху “паличок”трудоднів.
“Строго було, — говорить дід
Іван, — щоб було все справ
ним, за цим слідкували тіль
ки так! Коней було багато,
але навіть у ті часи шорників
не вистачало”. До шорника
Івана Неживого приїздили
замовники з усього району.
Навіть із Західної України,
розповідає Іван Тимофійо
вич. Коней у тих краях бага
то, їх там люблять, інший
транспорт у горах просто не
пройде. Але очевидно, шор
ників не вистачало.
Навчитися виготовляти
збрую може не кожен, хоча
справа, на перший погляд,
здається нехитрою. Гарний
шорник думає, насампе
ред, про коня. Неякісно ви
готовленою збруєю коня
можна покалічити. Гострі
краї залізних деталей, кіль
ця, напівкільця, пряжки,
шпеньки, дужки та інша
“фурнітура” повинні бути
гладенькими, без задирок,
вибоїн. Наприклад, лямка
для упряжі складається з
двох так званих “подушок”
— нагрудної та шийної, які
мають два шари повсті, об
тягнутої м’якою шкірою.
Для того, щоб рубці на по
шитій чи відремонтованій
упряжі не натирали шкіру
тварини, шорник розглад
жує їх оправкою чи гладил
кою — залізним брусом.
Для того, щоб ремені не бу
ли гострими, по краях роб
лять рифлення — зачища
ють спеціальним бруском —
дорожником.
Сироту Ванька шорній
науці ніхто не вчив. Мало
того, що сирота, ще й у ди
тинстві інвалідом став. Від
так зрозумів: без ремесла
не проживе. Тому бігав до
дядька Йвана Сидоренка,
крадькома зза плеча при
дивлявся, як той орудує
шилом і шорницькими об
ценькамикліщами, як хо
мути вправно майструє та
сідла ремонтує. А теперь
ось нікому не потрібен дід

Українська хвиля

ВІД ЗАРОБІТКІВ
ДО ЦЕРКОВ
стає постійним місцем зібрань і
заходів. Присутні тут “Об’єднання
українців Росії”, “Українці Мос
кви”, Салон української музики,
Український історичний клуб.
Водночас не всі московські укра
їнці задоволені Центром і його ке
рівництвом. У кінці 2002 року в Мі
ністерство культури і мистецтв
надходив лист від Віталія Зорича
про незадовільну роботу радника
Посольства України В. Рожка та
генерального директора Центру
В. Мельниченка. Йшлося про мі
зерний обсяг передплати україн
ської періодики і про використан
ня працівниками Центру росій
ської мови під час заходів.
Як же не згадати статусу укра
їнської мови в освіті РФ. Як другу
іноземну її вивчають у Диплома

тичній академії МЗС Росії, в Мос
ковському лінгвістичному універ
ситеті й ліцеї № 1555 (при цьому ж
університеті). Жодної української
школи, фінансованої приватно чи
з державного бюджету, в РФ не
має. Як предмет, за даними Мін
освіти Росії, вона викладається у
восьми загальноосвітніх школах,
в одному педколеджі й у трьох не
дільних школах.
Найбільш безправними, поп
ри проблеми заробітчан, залиша
ються в Росії українські релігійні
громади. Уже 6 років по міжна
родних правових інституціях хо
дить (поки — безрезультатно)
справа Богоявленської парафії
УПЦ КП міста Ногінськ.
Нагадаємо, що громада на чолі
з о. Адріаном увійшла під омофор

УПЦ КП у кінці 1993 року, хоча ще з
1992 року вона юридично оформи
ла свій вихід із РПЦ. оскільки Мос
ковський патріархат абсолютно іг
норував інтереси й потреби общи
ни. Попри те, що громада із о. Ад
ріаном власним коштом відбудува
ла з 1989 р. Богоявленський со
бор, збудувала СвятоТихвинський
жіночий монастир, Богородську
духовну семінарію, православну
гімназію, дзвіницю, 3 господарські
й адміністративні будівлі, їдальню і
три котельні, — Московський пат
ріархат підключив Генеральну про
куратуру й податкову інспекцію,
щоби позбавити громаду землі й
усіх будівель. Уже в 1996 р. подат
кова вимагає із неприбуткової ре
лігійної установи 467 тисяч дола
рів. Далі суди під тиском владних,
силових структур оголошують
Московську єпархію законним
власником усього майна громади.
Врешті, 29 вересня 1997 року сот
ня омонівців у нетверезому стані
атакувала парафіян і священиків.
Архієпископа УПЦ КП Адріана, по
валивши на підлогу, били ногами.
Також позвірячому побили інших
7 священиків та багатьох парафіян
похилого віку. “Хохлы, убирайтесь
вон из России!” — кричали п’яні
омонівці… Тисячі українців у Росії
залишилися без своєї Церкви, ма
теріальної та моральної підтримки,
десятки сімей позбавлено майна і
житла. Наступні місяці й роки свя
щеннослужителі УПЦ КП в Ногін
ську мешкали без опалення й во
ди, газу й електрики (з останнім
досі проблема).
1 квітня 2004 року у Владиво
стоці після жорстокого побиття
загинув керівник українського хо
ру “Горлиця” і голова нещодавно
зареєстрованої парафії УПЦ КП
Анатолій Кріль. Цього року він
планував провести перший Між
народний фестиваль української
культури у Владивостоці…

НАШІ БАШКОРТОСТАН І ТЮМЕНЬ
РФ, але найбільше — в Централь
ноЧорноземному районі, на До
ну, Кубані, Уралі, в Ставрополь
ському краї, Сибіру, Поволжі, на
Далекому Сході, в Москві та Мос
ковській області.
Всезростаючою активізацією і
зв’язками з місцевою владою ви
різняються об’єднання українців
у Башкортостані. Так, Національ
нокультурний центр українців
Башкортостану “Кобзар” домігся
реалізації держпрограми розвитку

української мови та культури, фі
нансованої з республіканського
бюджету. У Республіці діють Союз
українок “Берегиня”, Союз укра
їнської молоді “Беркут”, понад
20 (!) фольклорних колективів (4 з
них — народні). 27 грудня 1999
року Указом Президента Башкор
тостану М. Рахімова в с. Золото
ноша Стерлітамацького району
створено Республіканський укра
їнський
історикокультурний
центр.

ЧИ ПОТРІБНА НАМ ДІАСПОРА?
Леонід Анатолійович ГРУШЕВИЙ свого часу, тобто в 1981 році, закінчив “одеську море
ходку” і штурманом поплив за романтикою у Владивосток. Так із 1981 по 1996 рр. він став
нашою “східною діаспорою”. Свою громадську діяльність розпочав, заснувавши й очо
ливши рух “Молодіжний житловий комплекс”. Згодом пан Леонід співорганізовує та фі
нансує Товариство української культури Приморського краю. Сьогодні, крім комерційної
діяльності в столиці України, Леонід Грушевий підтримує зв’язки з нашою далекосхідною
діаспорою, дістає від неї замовлення на українознавчу літературу, допомагає тим, хто
приїздить із закордоння…
— Коли Україна відокремилася,
я запропонував створити громад
ське об’єднання українців у Влади
востоці. Незабаром, очолюючи ко
мерційну фірму, частину орендова
ного приміщення я віддав під Това
риство і фінансував, як міг, його дія
льність. Організовували концерти,
виставки, засновували класи із
вивчення української мови.
— Як же почуваються укра
їнці як національна меншина в
Росії?
— Загалом недоброзичливе
середовище, особливо коли
йдеться про національнокультур
ну діяльність. І хоча Путін публічно
обіцяв сприяти українським гро

мадам, влада на місцях їх ігнорує.
Хіба що губернатор реґіону вия
виться етнічним українцем, що бу
ває дуже рідко.
— Якщо порівняти переписи
1989 і 2002 рр., то українців у
Росії зменшилося на 1,5 міль
йона осіб…
— Вони нікуди не поділися.
Хтось боїться називатися україн
цем, хтось асимілювався. Якщо Ук
раїна до них звернеться, — вони
відгукнуться. Реальна кількість ет
нічних українців у Росії — близько
18—20 мільйонів осіб (це з дітьми
всіх поколінь переселенців). Голов
не, щоб ми виявляли до них інте
рес, стимулювали. Згадую, як

“СЛОВО Просвіти” z ч. 22 (242), 27 травня — 2 червня 2004 р.

один хлопчина з Дніпропетров
ська, проживши на Далекому Сході
10 років, назвався під час перепи
су росіянином. Він відчував, що
вже не потрібен Україні. Українські
видання до нас не доходять, немає
нашої ані радіо, ані телепрограми.
— Ви були знайомі із керів
ником хору “Горлиця” Анатолі
єм Кролем?
— Анатолій Іванович організу
вав хор іще до того, як Україна
стала незалежною. Хор став ко
лективним членом нашого Това
риства, брав участь у наших захо
дах. Я приходив до Будинку куль
тури залізничників, де базувався
хор, і постійно згадував Україну,

Услід за Башкортостаном ак
тивізуються українці ЗахідноСи
бірського реґіону, особливо Тю
менської області. Помітні наші
земляцтва і громади в Ноябрську,
Новому Уренгої, Тобольську, Сур
гуті, Нижнєвартовську, Радужно
му… Грандіозною подією стало від
криття в Сургуті (листопад 2002 р.)
Українського культурного центру
— першої культурнопросвітниць
кої установи меншин РФ, що фі
нансується з місцевого бюджету…

Фото Г. Оборської

За офіційним переписом насе
лення 2002 року в Росії, 2943471
громадянин країни ідентифікує
себе як етнічний українець (пере
пис 1989 р. виявив 4362782 етніч
них українців). Екзотичною ціка
винкою стало те, що 273 особи
назвали себе козаками, 108 осіб —
гуцулами, одна особа — верховин
цем. Як повідомив на наш запит
начальник пресслужби МЗС Ук
раїни Маркіян Лубківський, укра
їнці проживають у всіх реґіонах

адже народився я на залізничній
станції імені Тараса Шевченка на
Черкащині… Анатолій Кріль був
дуже енергійною людиною весе
лої вдачі. Про його трагічну заги
бель мені повідомив нинішній го
лова нашого Товариства В’яче
слав Чорномаз. На нього напали
якраз біля його дому, пробивши
йому голову… Пов’язую цю подію
з антиукраїнською діяльністю і
пропагандою в реґіоні.

ЗАХІД — РЕТРО, СХІД
—
ПОТЕНЦІЙНИЙ
Українська Всесвітня Ко
ординаційна Рада, очолю
вана дисидентом Михайлом
Горинем — структура, відо
ма українцям, котрі прожи
вають у багатьох державах і
мають між собою хоч якийсь
зв’язок. Розповідає Голова
Фото Г. Оборської

Фото з архіву “СП”

П

ро життя нашої діаспори в
Росії дізнатися нелегко. Не
одноразове звернення до
Посольства РФ в Україні і навіть
офіційно надісланий інформацій
ний запит не удостоїлися жодної
відповіді, викликавши лише мовне
і змістове нерозуміння: “Какие ук
раинцы в России? Они нас не ин
тересуют”. Виявилося, що наш ін
терес до східної діаспори можуть
частково вгамувати скупі відомос
ті спеціалізованих інтернетсайтів
(kobza.com.ua; webcenter.ru;
zeleniyklin.com.ua), інформацій
ні джерела УВКР і Товариства “Ук
раїнаСвіт”, ну, і, звісно, прес
служба нашого МЗС.
Заробітчани, здебільшого, бу
дівельники — популярна, скан
дальна й уже політична тема. За
останньою інформацією “Прима
NEWS”, нелегальних трудових міг
рантів з України в РФ — менше
мільйона осіб. Хоча з травня по
жовтень прогнозують їхнє збіль
шення до трьох мільйонів, це ма
лоймовірно, адже міграційна хви
ля в Москву поступово спадає.
Дається взнаки обов’язкова реєс
трація в місті, зрощування місце
вих кримінальних і силових струк
тур, що “чистять” наших нелега
лів. За останній рік у Посольство
України в Росії надійшло більше
тисячі скарг українців на державні
й правоохоронні органи РФ...
Звичайно, існує ще фольклор
номистецьке життя наших гро
мад у Росії. Однак реґіональні
фестивалі й концерти висвітлю
ються мало, переважно в колі тих
же учасників заходу. У всіх реґіо
нах виходить не більше десятка
періодичних газеток, які періодич
но зникають.
Більше відомо про життя укра
їнців у Москві. Недаремно ж тут
діє наше посольство й Україн
ський культурний центр у Москві.
Власне, останній, як правило,

Секретаріату УВКР, канди
дат філософських наук Мак
сим РОЗУМНИЙ.
— Пане Максиме, Ваші зв’яз
ки зі східною діаспорою дозво
ляють говорити про помітну
присутність українців у Росії?
— На жаль, сама етнічна іден
тичність у Росії — так склалося істо
рично — не дуже вітається. У вели
кій мілітарній імперії завжди йдеть
ся про національну, громадську уні
фікацію за єдиним зразком...
Набагато більші цифри змен
шення численності українців спо
стерігаємо в Польщі, Сполучених
Штатах. Якщо західна діаспора —
ретроспективні українці (глоба
лізм залишає лише спогади про
дідів чи батьків), то східна діаспо
ра — потенційні українці.
— З якими проблемами сти
каються українці?
— У деяких громад немає при
міщення для роботи, в окремих ре
ґіонах не можуть відкрити україн
ську школу чи клас. Найважче — з
Українською Церквою. Заснуван
ню і реєстрації громад УПЦ Київ
ського патріархату місцева адмі
ністрація протистоїть найсильніше.
— Наскільки дієві там гро
мадські структури українців?
— Можемо говорити сьогодні
про дуже активну громаду україн
ців і їх престиж у Татарстані, в
Башкортостані, на Камчатці. Вод
ночас національнокультурне жит
тя наших громад практично зніве
льоване в Бєлгороді, Курську. Ду
же цікава громада окреслилася в
РостовінаДону. Це уже не та
старша генерація переселенців,
робітників чи інтелігенції, доміну
юча в громадських об’єднаннях
українців Росії. Натомість у Росто
вінаДону бачимо молодих лю
дей — бізнесменів, студентів ВНЗ,
науковців — і вони будують нову
модель українського життя.
— Як захищені наші заробіт
чани?
— У Європі вони почуваються
спокійніше. Є угода між Україною
та Португалією про поетапну лега
лізацію наших трудових мігрантів.
В Італії наші мігранти самі вступи
ли в діалог із італійською владою і
захищають таким чином свої пра
ва. У Росії це набагато складніше,
хоча існує вільний режим перетину
кордону. Там є низка дискриміна
ційних заходів, як от реєстрація в
містах. Брутально поводять себе з
нашими заробітчанами російські
z
правоохоронні
органи, часто за
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ПРАДІД ПРАДІДА
МОГО ПРАДІДА
Дід із Ковалівки розпові
дає батьківську бувальщину.
Начебто його прадід… про
грав власного пальця. Тому
й прізвище їхнє Безпальки.
Побилися з кумом об заклад
через якусь нісенітницю, че
рез дрібницю. Що виклика
ло суперечку, сьогодні ніхто
вже й не пам’ятає. Дотум
кався ж чоловік покласти на
шальки терезів власного
пальця! Погарячкував. І
програв…
***
У картотеці обласного
адресного бюро понад
мільйон прізвищ! Та непов
торних, рідкісних мало.
Найрозповсюдженіші укра
їнські прізвища свідчать про
те, чим займалися наші да
лекі предки, про їхні ремес
ла, фах.
Більшість стародавніх
ремесел сьогодні забуті. На
жаль, розповісти про те, що
ховається за твоїм прізви
щем, можуть виключно іс
торики чи філологи.
Чи багато з Бабичів, на
приклад, знають, що пере
дує історії цього прізвища? А
їхній далекий предок Бабич
був сільським акушером.
Бондар виготовляв діжки.
Бортник — був лісовим па
січником, збирав по дуплах
дикий мед. Бровар — пиво
вар. Гарбар і Кушнір — вичи
няли шкіри. Гайдар — пас
овець, Гутник — скловар,
Злотник — ювелір, а Золо
тар чистив, вибачте, туале
ти. Олово відливав Конвісар,
Лазебник — банщик, Маш
талір — кучер, Мірошник —
мельник, Рибась — прода
вав рибу, Ричко — наглядав
за коровами, Лимар — виго
товляв збрую, Різник —
м’ясник, Ситник — той, хто
робив “ситу” — мед із во
дою, Скрильник (чи Скрин
ник) майстрував скрині,
Сницар — каретник, а Сни
сар — слюсар, Стадник —
доглядав за кіньми, а Швець
— зрозуміло, був чобота
рем. Якщо чоловікові давали
прізвище за його профе
сією, — значить цю людину в
селі чи місті поважали.
Ну, а коли вже не пова
жали, — вважай, біда! Укра
їнці у своїх насмішках —
безжальні! Так висміють,
що предки в десятому колі
ні плюватися будуть! Це ще
Гоголь помітив, назвавши
одного зі своїх персонажів
Пацюком, адже серед укра
їнських прізвищ немало й
інших не вельми симпатич
них, так би мовити, “до
машніх тварин”.
Як правило, прізвиська,
які згодом ставали прізви
щами, давали, підмічаючи
певні недоліки характеру,
зовнішності,
соціальний
стан. Розповсюджене укра
їнське прізвище Бурлака —
“в перекладі” на сучасні по
няття не що інше, як бомж.
Гарькавий — недоріка, Ги
рявець — голомозий, те ж
саме — Лисак. Глушко —
глухий, Глоба — людина,
яка приносить оточуючим
клопіт. Головко — чоловік, у
якого завелика голова (го
ловатий), Жигун — бабій,
Леґейда — ледар, Лобу
рець — грубий, самозако
ханий тип. Мамій — мамин

Старожитності
синок, мазунчик. Манько —
лівша, Марюка — страш
ний, замурзаний, невми
тий. Мацапура — опудало.
Момот — той, хто заїкаєть
ся. М’якушко — ласкава, ти
ха людина. Паршин — від
слова “парша” — лишай.
Сологубами бідняки нази
вали багатих або жителі се
ла — городян. Семилат —
дуже бідний чоловік, у якого
одяг — латка на латці. І так
далі й тому подібне.
Ось як багато може роз
повісти всього лише одне
невелике село Ковалівка. У
Ковалівці Шишацького ра
йону є і Ковалі — Ковален
ки, і Бондарі — Бондаренки,
і Безпалько не один.
А скільки таких в Україні
“ковалівок”. Про кожне село
книгу можна писати! Якщо
прізвище людини свідчить
про те, чим займалися
предки, то назва села гово
рить, якими ремеслами
займалися його жителі.
***
У Полтавській області я
нарахував вісім сіл із “ко

хи, бондарі, кушніри? Не
вже тільки прізвища зали
шили нащадкам у спадок?

БОНДАР
Піймали Щуку молодці
Та в шаплиці
Гуртом до суду
притаскали
Леонід Глібов
Хто з нас не памятає цих
рядків ще зі шкільної лави?
Чекайте, а що воно таке —
шаплик? Що таке “шаш
лик”, ми знаємо. Слово
зайду, яке навіть асоціюєть
ся з Кавказом, знаємо. А що
означає суто українське
слово “шаплик”, сьогодні
знає далеко не кожен.
Особливо багато таких слів
можна зустріти в творах
батька української літерату
ри — Івана Петровича Кот
ляревського. Згадаймо, як
Еней із товаришами дудли
ли бражку барилами. Ще
якихось сотню років тому
весь посуд простого україн
ця був виключно де
рев’яним та керамічним.

слово “діж”, то виробу в
бондаря взагалі не купува
ли. Слово “діжка” — це
зменшене від “діжа”. Тому,
хто виріс у селі, звичайно
доводилося бачити діжки,
розрізані навпіл. Така посу
дина досить зручна в госпо
дарстві, її можна викорис
товувати, де завгодно. Пе
рерізана діжка називається
шапликом, перерізом, зріз
ком, ширітвасом. Маленька
діжечка — барилом, ба
рильцем, баклажком, дзба
ном. Як бачимо, наші пред
кикозаки були одчайдуха
ми! Пили горілку
барилами, тобто
діжками!
Слава укра
їнських бондарів
лунала по всій
Росії. Хочете вір
те, хочете ні —
Олександр Пуш
кін потрапив у
халепу. Був би
він сьогодні жи
вий, довелося б
йому раків пекти!
Але про все по
черзі.

ÂÈÁÐÀÍ² ²
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Професії — як люди. Народжуються і помирають. Разом із
останнім майстром помирає цілий світ! Переривається
зв’язок поколінь — незрима ниточка, що зв’язувала нашого
нащадка з його дідами й прадідами. Спадкова професія году
вала їх упродовж сотень віків! І ось усе — залишився останній!
ЯК ЖИТЕЛІ СЕЛА
САВИНЦІ ПОСМІЯЛИСЯ З ПУШКІНА
…Прочитали вслух указ,
І царицю в той же час
В діжку з сином посадили,
Засмолили, покотили
І пустили в Окиян —
Так велів їм цар Салтан.
(О. С. Пушкін “Казка
про царя Салтана”)

вальським родоводом” —
Ковалі, Ковалівки, Ковален
ківки і так далі. Але чомусь
найчастіше в назвах села
зустрічається професія…
писаря. Аж дев’ять “Писа
ренок”. Швидше за все,
назву селам давав саме пи
сар — один із небагатьох
грамотних людей у селі. Та
ким чином писар свою по
важну професію увічнив у
назві села. Знав, мабуть,
що назва залишиться на
вічно, допоки село буде іс
нувати.
Третю позицію “профе
сійного рейтингу” займає
риболовля. В області п’ять
сіл, у назві яких присутнє
слово “риба”. По три назви
сіл Бровари і Бабичі — оче
видно чоловіки тільки те й
робили, що варили та пили
пиво, а жінки народжували
дітей. Також не поодинокі
села мають назви Бондарі,
Воскобійники, Колісники,
Коновали.
Де ви зараз — стельма

Скло, порцеляна — привілеї
багатіїв. Зрозуміло, якщо
був дерев’яний посуд, то
були й майстри, які його ви
готовляли! Згадаймо най
розповсюдженіші побутові
речі того часу.
Кухва, балія — широка,
невисока діжечка з криш
кою. Іноді кухва навіть зачи
нялася маленьким замоч
ком. Використовувався та
кий посуд для прання. Те ж
саме — бодня. Якщо подіб
ний посуд із одним дном, —
це кадуб або ж кадовб. Ба
рильце для меду називали
липівкою, а для капусти —
квасником. Для тіста — ді
жа. За українськими по
вір’ями, купуючи діжку, ра
хували кількість клепок,
тобто дощечок, із яких
складається діжка. Рахую
чи, говорили: “діж”, “діжа”,
“діж”, “діжа”... Коли на ос
танню клепку випадало “ді
жа”, значить хліб із такої
діжки буде смачним, вда
лим; якщо ж останнім було
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Казку Олександра Пуш
кіна про царя Салтана ко
жен із нас пам’ятає з ди
тинства. Нікому і в голову не
прийде проводити якісь іс
торичні паралелі. Зрозумі
ло, казка — вона і є казка.
Не було ніякого царя Салта
на, немає на географічних
мапах острова Буяна! А ось
де була зроблена діжка, в
яку посадили царевича Гві
дона — відомо! Її виготови
ли майстрибондарі села
Савинці Миргородского ра
йону на Полтавщині.
— Цю легенду я чув ще в
дитинстві від старих людей,
— розповідає останній май
стербондар із Савинців
Іван Дмитрович Єщенко. —
Хоча б порадився той Пуш
кін із толковими людьми,
дно в діжки вибити ногами
неможливо! Особливо, як
що діжка нова.
Ще літ двадцять тому в
Савинцях були цілі династії
бондарів. Сьогодні в селі за
лишилося троє чоловіків, що
знають, як зробити діжку. Всі
вони вже в літах і давно ві
дійшли від бондарських
справ. Іван Дмитрович —

останній майстер, який до
цього часу займається
древнім ремеслом, не тільки
на Полтавщині, а й в Україні.
У бондарів колись був
навіть свій герб, адже це бу
ли цеховики, певна профе
сійна спілка. На гербі бонда
рів — дубова гілка й циркуль.
Дуб — найулюбленіше дере
во бондарів. А циркуль —
найголовніший інструмент.
“Без циркуля немає бонда
ря, — розповідає Іван Єщен
ко. — Для бондаря циркуль
те ж, що, наприклад, для
теслі сокира чи для лимаря

шило і швайка”. Іван Дмит
рович присів на почіпки і на
малював на землі коло. “Ра
діус цього кола повинен
шість разів уміщатися по ок
ружності. Точно шість разів!
На міліметр більше чи мен
ше — діжка вже не вийде!”
Іван має три класи освіти.
Ніякої геометрії ніколи в очі
не бачив. Але, погодьтеся,
яке точне знання цієї науки!
Відмінне знання гео
метрії, віртуозний розраху
нок, майстерне володіння
інструментом — дозволя
ють майстру складати діжку
“з ходу”, без попередньої
“примірки”! У це важко пові
рити, але савинцівський
бондар стверджує, що на
виготовлення барильця під
вино (на фото) майстер
витратив кілька годин. Хотів
мені подарувати, але я,
стиснувши серце, відмо
вився. Приїхав у це село ав
тобусом, із багатьма пере
садками, тож довезти такий
подарунок додому практич
но неможливо. Хоча дуже й
дуже шкода. Навряд чи ко
линебудь ще доведеться
зустріти бондаря. Той, про
якого я пишу, ВЖЕ останній.
Мабуть, професію ту
тешнього люду визначила
навколишня природа. Дов
кола села старезні дубові лі
си. Ліс — це не тільки мате
ріал для теслярів. Це гриби,
ягоди, які місцеві господар
ки заготовляють на зиму у
великій кількості. Устигай

лише солити та маринувати!
Досвід, набутий упро
довж століть, очевидно, піде
в небуття разом із останнім
майстром. Єщенко при
знався, що передати досвід
нікому — не бажає молодь
вчитися бондарській справі.
Шкода. Адже таких
смачних огірочків і капусти,
як із діжки, не отримаєш
більше ніде! Такий огірочок
можна витягти тільки з діж
ки. І тільки з дубової, ствер
джує Іван Дмитрович, дубо
ва передає свої дубильні
речовини. Коньяк, як відо
мо, теж витримують тільки в
дубових діжках. На винних і
коньячних заводах можна
побачити СТОЛІТНІ діжки
місткістю до п’яти тонн!
Діжка, зроблена справжнім
майстром, фактично не має
терміну давності. Вона мо
же слугувати сотні років!
А закінчилася “епоха”
справжньої діжки в середи
ні минулого століття, коли
бочкотару почали виготов
ляти з фанери. Фанерна
діжка для овочевих баз,
фактично, була одноразо
вою, на кшталт одноразо
вих пластикових стаканчи
ків. Така діжка часто не ви
тримувала навіть одного
транспортування. Тонка фа
нера ламалася від незнач
ного удару. Згодом почала
ся епоха пластикових діжок,
і ми можемо назавжди
втратити той неповторний
хрусткий огірочок. А ще —
квашену капусту, помідори,
яблука.

ШОРНИК
Хтось із письменників
гарно сказав, що немає ні
чого красивішого від фре
гата під вітрилами, коня на
повному скаку і жінки, що
танцює. Фрегат під вітрила
ми — лише уві сні. Побачити
коня, який летить галопом,
— величезна вдача. А жінку,
що танцює, хіба що в стрип
тизбарі, й нічого роман
тичного в цьому немає.
Виросло покоління, яке
бачило живого коня хіба що
по телевізору. Та й не тільки
молодь. Автор цих рядків
сидів у сідлі двічі чи тричі
впродовж життя. Хоча й пе
рейшов сорокарічний ру
біж. Довелося докласти не
мало зусиль для того, щоб
відшукати
справжнього
професійного шорника.
…Старий у муках поми
рає в забутому Богом селі
Мала Нехвороща Машів
ського району Полтавської
області. Дід крутить із га
зетного паперу самокрутку
за самокруткою і задиха
ється від натужного кашлю.
Помирає від астми, ядухи, а
все смалить і смалить ци
гарку за цигаркою…

Пол тика

ПРО РЕФОРМУ ЗНОВУ ЗАМОВЛЯТЬ СЛОВО?

Іван. Ні він, ні його ремесло.
“Поки коні були, і я був пот
рібен. Не стало коней, і моя
робота закінчилася”.
— Іване Тимофійовичу,
коні денеде ще зберегли
ся, звідки ж шорні вироби?
— У сусідніх селах до
сих пір користуються тим,
що я колись зробив. Кілька
днів тому хлопці приходили:
“Діду, відремонтуйте!” За
раз для коней ніде нічого не
купиш. Та й шкода викидати
те, що майже десять років
прослужило! Не можу, кажу,
хлопці, бо руки вже навіть
шило не втримають!
— Чого ж вони самі не
навчаться? Невже не було
охочих залучитися до шор
ної справи?
— Що Ви, ні в кого з мо
лоді навіть і на думці такого
не було...

ЦЕ ДИВО — КОНІ!!!
Над містом тепле політ
тя. Сонце скотилося на тре
тій пруг. На зупинці чималий
гурт. Тількино до залізнич
ного вокзалу підійшов при
міський, і на площі Слави,
біля Південного вокзалу
Полтави, силасиленна лю
ду. Хто з дачі, хто з примісь
кого села до міста в спра
вах. Жінка в квітчастій хусти
ні, мабуть, корівниця, витяг
ла з тлумка калачик, відку
сила крадькома. На почіпках
жилавий дебелень, помере
жаний татуюванням. Погляд
вовкуватий, як зараз модно,
— лисак. Поквапом суне
п’яний, як ніч, чаркодуй у за
яложеному лахмітті, лається
по матері, аж вуха в’януть, а
від самого за кілометр тхне.
А он краля — на перший
погляд, рубенсівська Даная
— улещує курлапого, опець
куватого малюка: “Ну трі
шечки, трішечки, з’їж кор
жика!” Звичайна проза жит
тя. Звичайні люди.
Аж ось раптом “цок
цокцок”. Дивлюся і очам не
можу повірити — пара ко
ней. Справжня бричка! Не
наче з казки! Неначе див
ний сон! То в нас, у Полтаві,
приватний
підприємець
Сергій Лєбєдєв діток катає.
Він — людина, залюблена в
коней. Вихідного дня чи у
свято біля обласного театру
імені Миколи Гоголя завжди
черга, щоб покататися. Діти
від коней у захопленні!
А той, хто бажає поди
витися на справжнє диво,
може приїхати в село Діб
рівка Миргородського ра
йону, де кожного року дру
гого травня відбувається
справжнє кінноспортивне
свято, куди збираються по
ціновувачі коней із усієї Ук
раїни. Тут можна побачити
справжніх орловських риса
ків, вирощуванням яких ось
уже більше ста років займа
ється Дібрівський завод, а
також повболівати на пере
гонах, подивитися, що таке
виїздка. Утім, погляньте
краще на світлини. Кажуть,
ліпше раз побачити, аніж
десять почути.
z

ÌÀÉÑÒÅÐ
ÙÀÑÒß
Майстер — це той, хто
вміє надати хаотичному ма
теріалу довершеної форми.
Кожен його виріб — новий і
неповторний акт Творення.
Навіть якщо це, здавалося
б, звичайна річ… Яка таїна
ховається в кожній із них —
зробленій руками, з часточ
кою творця в собі?
Коваль Богдан Попов —
міський хлопець. Та між тим
зацікавився ковальською
справою, вчився у майстрів
із різних реґіонів України, які
ще зберегли секрети цього
ремесла. Крім того, він іще й
цікавиться питаннями еко
логічного дизайну (створен
ня екологічно доцільного
середовища проживання
людини).
У маленькій кузні в Пиро
гові Богдан кує підкови. Та
навіть у цій буденній справі
відчувається якась загадко

ПОБИТТЯ НА ОЧАХ У ДЕПУТАТ В
НШ ПРИНАДИ НАШО ДЕМОКРАТ

вість. Недарма ж у давнину
ковалі вважалися незвичай
ними людьми, мало не таки
ми, що володіють магічною
силою. Це й зрозуміло, адже
хто ще так уміє співпрацюва
ти з непокірним і волелюб
ним вогнем? Використову
вати енергію стихій — крім
вогню, ще й води і металу…
Коли в боротьбі цих енергій,
завдяки вмінню майстра, на
роджується нова річ — хіба
то не диво? Звичайна підко
ва — загартована в полум’ї
та воді — справжня “ман
дрівниця”. Скільки доріг нею
ходжено… А ще, як відомо,
підкова — символ щастя. Хто
ж не мріяв його віднайти… А
воно, виявляється, зовсім
поруч. Ось так, у невеличкій
кузні, майстер кує маленьке
щастя.

«С ЛЬСЬК В СТ »
Й ДОС ЗАКРИВАЮТЬ…

z Фото Ганни ОБОРСЬКОЇ

Анатолій НЕДАВНІЙ,
м. Полтава

На світлинах: бондар
Іван Єщенко; шорник Іван
Неживий; кінноспортивне
свято в Дібрівці цього року.
Фото автора
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Таланти і поклонники
— Маріє, давайте спо
чатку зробимо бліцана
ліз Вашої діяльності.
— Моя професійна дія
льність розкладається на
чималий “спектр”: репети
ції, записи в студії, концер
ти, зустрічі з представника
ми масмедіа, участь у теле
візійних програмах, радіо
програмах.
Як тележурналістка, я
веду програму “Досягти ме
ти” на “5 каналі”. Окрім того,
закінчила аспірантуру, готу
юся до захисту кандидат
ської дисертації з проблем
журналістики. Звичайно,
дечого я не встигаю — прав
ду кажуть, складно всидіти
на кількох стільцях, але го
ловний мій “стілець” — це
музика. Я вже думала над
тим, у якому порядку, якщо
таки доведеться вибирати,
буду відмовлятися від своїх
занять. Від музики я не від
мовлюся ніколи, бо це вже є
способом мого життя.
— Окресліть тематику
Ваших телепередач.
— Програма “Досягти
мети” розрахована на моло
діжну аудиторію. Деколи це
мета профорієнтаційна — є
діти, які хочуть, наприклад,
стати ветеринарами або лі
карями чи кондитерами, —
ми їм розповідаємо повніс
тю про цей шлях, записуємо
інтерв’ю з фахівцем, який
розповідає про професію.
Як правило, у програмі бе
руть участь декілька підліт
ків, яких ми знімаємо “на
робочому місці” героя. Ну, й
режисуємо багато смішних
сценок, нестандартних си
туацій. Звісно, по ходу спра
ви надаємо серйозні пора
ди: де вчитися, наприклад,
як вступити. Обов’язково
звертаємо увагу на матері
альний бік справи. Причому
розповідаємо про це чесно.
Це така, ніби стандартна,
програма.
— А неординарна?
— Бувають і дуже сер
йозні теми — ширші, аніж
просто розмови про про
фесію. Була програма, на
приклад, про те, як узагалі
налаштувати себе на життє
вий успіх. А одна з останніх
— я робила її з болем, чесно
кажучи, — про реабілітацій
ний центр наркозалежних у
селі Колонщина на Київщи
ні. Я там бачила людей, які
дійшли до останньої межі.
Реабілітаційний центр у Ко
лонщині використовує ме
тодику, ефективно апробо
вану в Польщі. Ініціатором її
застосування є хлопець (він
там зараз так званий “вихо
ватель”), який лікувався у
Варшаві, сам вийшов із
цього стану — вже шість ро
ків як не вживає наркотиків.
Він стверджує, що це ре
ально — позбутися нарко
тичного рабства. Ми там

вони знають по 2—3 мови
вже у 18 років, із комп’юте
ром “на ти”. Я в деяких речах
уже програю першокурсни
кам, принаймні англійську
хотіла б знати краще.
Отож, я не можу сказа
ти, що наша молодь взагалі
апатична, себто вся мо
лодь. Я не люблю цих слів:
“загал”, “взагалі”. Я знаю
дуже багато молодих лю
дей, які роблять усе, аби чо
гось досягнути в житті. На
адресу моєї телепрограми
“Досягти мети” приходить
багато листів із різних міст і
містечок України. Роблю
висновок, що в нас дуже ба
гато цілеспрямованих мо
лодих людей.
— Однак гляньмо на
речі об’єктивно. Ситуація
не така вже оптимістич
на, особливо в провінції.
— Так, справді, у Києві
можна знайти собі застосу
вання, а в Сумах, наприк
лад, чи в Лубнах — пробле
матично. Там молоді люди
(але зновтаки — не всі!)
часто відчувають безвихідь.

ÌÀÐ²ß ÁÓÐÌÀÊÀ:
«ЧАС НАВЕСТИ
ЛАД
У СВОЄМУ ЖИТТІ,
даємо й адресу батьків
ського комітету…
І от із усіх програм, які
ми записували, це, напев
но, найбільш сильна. “До
сягти мети” — значить, ви
жити, перемогти. А якщо
хтось переможе смертель
ну недугу, я вважатиму: ще
одну серйозну справу в
своєму житті я зробила.
— Яким чином Ви під
живлюєте життєву і твор
чу енергію?
— Справді, життя в мене
настільки цікаве, насичене,
бурхливе, що ця емоційна
цікавість іноді стомлює.
Басгітарист моєї групи ска
зав, що в мені завжди при
сутня певна доля драматиз
му. Мається на увазі те, про
що в народі кажуть: “Сприй
має все близько до серця”.
Але я інакше не можу — са
ме тому й пишу вірші та му
зику. Коли, бува, сильно пе
реживаю і не можу навіть
заснути, то пишу піснюіс
торію — настільки деякі по

дії мене хвилюють. Хтось
потім думає, до речі, що це
про моє життя, а насправді
в епіцентрі подій міг бути
хтось інший. Взагаліто, я не
можу згадати, щоб у моєму
житті щось вирішувалося
просто. Може, тому я краще
розумію цінність деяких ре
чей. З іншого боку, життєві
історії, пригоди породжують
натхнення, і лише зрідка,
коли втома стає непосиль
ною, я закриваюся, і мене ні
для кого нема.
— Частогусто чути
дорікання, що молодь на
ша апатична, інертна,
байдужа, аполітична. У
чому, на Ваш погляд,
причина?
— Це не зовсім так. Ви
зайдіть, наприклад, в Інсти
тут міжнародних відносин
або Інститут журналістики (я
там часто буваю), чи в Моги
лянку, чи в Університет… І
побачите зовсім іншу мо
лодь: ці хлопці й дівчата чітко
визначили, що їм потрібно,

Вони
закінчують
школу, інститути і не
можуть знайти ро
боту, в них забрали
нормальні, зрозумі
лі розваги… Вони
одружуються, однак
молоді сім’ї не в
змозі прогодувати
своїх дітей.
Суспільство
розмежоване на ба
гатих і бідних, моло
ді люди зневірюються,
втрачають себе, не хочуть
боротися, бо не бачать світ
ла в кінці тунелю. Через те
ми часто бачимо цих апа
тичних людей, яким нібито
нічого не потрібно. Але це
їхня неправда. І це тільки
частина молоді. Краще ду
мати про краще і працюва
ти на краще. У кожної люди
ни є інстинкт самозбере
ження. Кожна молода лю
дина з самого початку хоче
досягти чогось, хоче дізна
тися, як це зробити і де вчи
тися. Але тут уже почина
ються проблеми на держав
ному рівні. Чому, скажімо,
молода людина з периферії
не може на місці отримати
освіту, і, навіть отримавши
її, не може зараз знайти ро
боту? Це проблема спільна,
а молодь… дуже різна. Не
всі пливуть за течією, чима
ло молодих долають її.
— Я згадую студент
ські демонстрації, наме
ти, голодування, завдяки
яким був повалений Каб
мін. А зараз — повна тиша.
— І то є приклад. Я була
серед тих студентів, і що
змінилося в нашій країні?
Деякі з тих студентів заро
били собі хвороби, лежачи
на граніті, а якісь люди, ско
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риставшись їхніми благо
роднорадикальними гас
лами, прийшли до влади, і
вони реально для молоді,
що тоді жертвувала своїм
здоров’ям, нічого не зроби
ли. Країна, яка на це штов
хає, — аморальна. Я б своїй
дитині зараз заборонила
брати участь у якихось де
монстраціях, хоча колись
була дуже політично актив
ною. Я хочу, щоб моя донь
ка Яринка вчилася, будува
ла країну. І, звичайно, праг
ну, щоб моя донькаукраїн
ка на своїй землі почувала
себе вдома, а не в гостях.
— Однак під лежачий
камінь вода не тече…
— Коли ти молодий, тобі
здається, що ти можеш змі
нити світ. Але скільки ж можна
виходити на демонстрації?
Вже виходили і в 1989му, і в
1990му, 1991му. Це чо
мусь нічого не дає нашій
країні. Через те, напевне,
потрібні якісь інші методи.
— Ви — митець. До
якої вершини ведете?
— Я — українська спі
вачка, яка пише авторські
пісні й співає українською. І
люди, що приїжджають в
Україну і чують мене, розу
міють: людина співає укра
їнською мовою, отже, ми в
Україні. А скільки є ще ар
тистів, яких можна послуха
ти, але не зрозуміти, в якій
країні ти знаходишся. Я
вважаю, що це дуже важли
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Я вже багато років пра
цюю в українському шоу
бізнесі. Це свідчить про те,
що моя музика цікава слуха
чам: мої диски купують, на
мої концерти ходять… Бага
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го разу не пішла про
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ПОЖЕРТВИ

НА ТАРАСОВУ ЦЕРКВУ
Продовження. Поч. у ч. 39—52
за 2003 р., числах 2—9, 11—14,
16—18, 20, 21 за 2004 р.
Андрусенко С. С., м. Комсомольськ Пол
тавської обл.
20,00
Багнюк С. В., м. Львів
20,00
Бандера П. М., м. Стрий
Львівської обл.
50,00
Баранівський В. М., м. Коломия
ІваноФранківської обл.
50,00
Білоус М. М., м. Жовті Води
Дніпропетровської обл.
50,00
Білоцерківський В. В., м. Київ
70,00
Бубирьова Л. А. (на помин батька — Ру
жинського А. І. та матері — Ружинської
Анастасії), м. Дніпропетровськ
300,00
Вербовецька ЗОШ м. Чернівці
(ч/з Микитей П. М.)
61,00
Від мешканців м. Копичинці Тернопільської
обл. (ч/з Богуна А. В.)
223,00
Волинська обласна рада
500,00
Волинський П. І., м. Кривий Ріг
100,00
Гайдук О. І., с. Корюковка
10,00
Гайдура Ф. П., м. Жмеринка
Вінницької обл.
20,00
Галицький центр зайнятості ІваноФранків
ська обл. (ч/з Баранівську Г. М.)
50,00
Гарасим’юк І., Королівка Коломийського
рну ІваноФранківської обл.
50,00
Гарасим’юк Н., Королівка Коломийського
рну ІваноФранківської обл.
50,00
Гегельська Н. В., м. Київ
10,00
Гладуш Л. М., м. Дніпропетровськ 20,00
Горлівський держ. Педуніверситет
іноземних мов (кафедра укр.мови)
Донецької обл.
120,00
Григоренко М. І., м. Бориспіль
20,00
Гусєв М. І., с. Фарбоване Яготинського
рну Київської обл.
20,00
Дерновий О. М., м. Одеса
10,00
Дидюк П. Д., м. Київ
20,00
Дмитренко Л. С., м. Бориспіль
Київської обл.
100,00
Дроботя І. П., м. Гадяч
Полтавської обл.
20,00
Дрогобицьке міськрайонне об’єднання
тва “Просвіта” (ч/з Медвідь З. А.) 1035,00
Дубенський коледж РДГУ, м. Дубно
Рівненської обл.
360,96
Євчук І. Ю., м. Львів
117,10
Єзупільське кооперативне торговельне
об’єднання ІваноФранківська обл.

(ч/з Врублекську Л. С.)
10,00
Зеленогайська школа
Заліщанського рну Тернопільської обл.
(ч/з Качор О. Л.)
13,15
Зінченко Я. П., с. Іскра Новосельківського
рну Донецької обл.
5,00
Золочівське районне об’єднання “Просві
ти” Львівської обл. (ч/з Басараб І. Д.):
викладачі музичної школи — 100,00;
працівники дошкільної установи № 7 —
100,00; педагоги СШ № 1 — 290,00;
Муц Катерина, пенсіонерка, інвалід Iої
групи — 10,00
500,00
ЗОШ I—II ст., с. Любинці Стрийського рну
Львівської обл.
47,70
ЗОШ, с. Самлусківці Гусятинського рну
Тернопільської обл.
60,00
Іванов С. Ф., м. Торез7
Донецької обл.
10,00
Ірклієвський П. В., м. Київ
100,00
Кайдаш Г. І., м. Світлодарськ
Донецької обл.
20,00
Калуське ОТ Української мови
“Відродження”
96,00
Керекеш Ю. Ю., м. Ужгород
100,00
Клуб ветеранів “Неспокійні серця” Луцько
го Народного Дому “Просвіта”
100,00
Ковінько Л. В., м. Харків
10,00
Коломийська гімназія,
ІваноФранківська обл.
190,00
Комаров П. І., м. Феодосія
25,00
Комарова В. Г., м. Феодосія
25,00
Конґрес Українських Націоналістів м. Київ
(ч/з Чепіжко М. Д.)
265,00
Кононада М. В., м. Переволока Бучацького
рну Тернопільської обл.
20,00
Красовська Є. В.
230,00
Крогулецька ЗОШ I—II ст. Тернопільської
обл. (ч/з Пелешок О. М.)
33,00
Кролевецьке від № 3051 (прізвище не вка
зано за 18.05.2004 р), Сумська обл. 69,00
Крочак В. Я., м. Розділ
Львівської обл.
10,00
Крук О. О., м. Бережани
Тернопільської обл.
20,00
Лановецька міська рада (ч/з Безух) 42,00
Леонов О. П., м. Торез7
Донецької обл.
10,00
Лоза М. Л., м. Суми
10,00
Лоївська ЗОШ I—III ст. Надвірнянського р
ну ІваноФранківської обл.
350,00
Магістри ТНУ ім. Вернадського (українська
філологія), м. Сімферополь
55,00
Матейко Р. М., м. Тернопіль
20,00
Медуницька Д. К., м. Кривий Ріг
10,00
Мельничук У. Ф.
100,00
Молодик В. А., м. Немирів
Вінницької обл.
50,00

Молодих В. Л., м. Вінниця
50,00
МПП “Червона калина”
50,00
“Музей на колесах”, м. Фастів
(прізвище нерозбірливо)
40,00
Мурованокуриловецька
СЗОШ I—III ст.
61,00
Нагорний А. Г.з дружиною Валентиною та
сином Юрієм, м. Київ
5300,00
Надвірнянське РФУ, ІваноФранківська
обл.
4000,00
Науковотехнічна бібліотека
Національного університету харчових тех
нологій, м. Київ
150,00
Новопетликівська школа Бучацького рну
Тернопільської обл. (ч/з Галил)
141,00
НТУУ КПІ м. Київ (ч/з Тисячну Л. М.) 50,00
Овчарук І. Ф., м. Чернівці
20,00
Овчарук М. І., м. Чернівці
20,00
Онутська школа Заставнівського рну30,00
Охорхіна А. М., м. Жмеринка
Вінницької обл.
5,00
Павлюк В. Я., смт. Козова
Тернопільської обл.
50,00
Павлюк Г. А., Гранівка Радивилівського
рну Рівненської обл.
226,00
Паньків Р. Р., м. Львів
50,00
Пасимак Р. Я.
251,00
Пашин Б. К., м. Лубни
Полтавської обл.
133,00
Педколектив школи с. Пнівне Кам.Кашир
ського рну Волинської обл.
113,00
Петруня М. Ф., м. Київ
138,00
Повідайко Л. І., м. Львів
124,00
Покрожевна О. П., м. Севастополь 30,00
Поліщук Г. А., м. Львів
300,00
Похила В. М., м. Борщів
Тернопільської обл.
10,00
Рибцев Г. І., м. Торез7
Донецької обл.
15,00
Римар В. А., с. Кивачівка
Теплицького рну Вінницької обл.
10,00
Родина Любові ВасилівБазюк та Ярослава
Базюка, донька Наталя з дітками Калиною
та Юрієм, син Андрій з дружиною Тересою
та донечками Зоряною та Надійкою,
м. Торонто, Канада
2620,00
Родина Корпанів, м. Львів
100,00
Рожнятівська районна рада
ІваноФранківської обл.
1000,00
Роман, Йосип і Марія, м. Соснівка
Львівської обл.
20,00
Рябцева Д. Ф., м. Дніпропетровськ 10,00
Саврак Л. І., м. Красноперекопськ 25,00
Садловський В. П., м. Київ
50,00
Салимін І. С., м. Львів
30,00
Самойленко В. В., м. Торез7
Донецької обл.
10,00
Самусь О. І., м. Чугуїв Харківської обл.10,00

Добровільні пожертви
“На Кобзареву Церкву”:
МБФ “Українська Родина”
Р/р № 26045200145101
в Подільській філії
АКБ “Київ”, МФО 320401
ЗКПО 21709106
Сербин В. І., м. Біла Церква
Київської обл.
50,00
Сердюк С. О., м. Хмельницький
100,00
Сирота Л. М., м. Київ
50,00
Скавинська В. В., м. Софіївка
Дніпропетровської обл.
10,00
Сметанська М. І., м. Київ
120,00
ССЗОШ № 4 м. Львів
(ч/з Сиротюк Л. А.)
1703,79
СШ, с. Олесине Козівського рну
Тернопільської обл.
82,08
Ткач Деодозія, с. Дорофіївка Підволочиць
кого рну Теорнопільської обл.
10,00
ТОВ МКС
2000,00
Товариство “Просвіта”, м. Іллічівськ
(ч/з Сагатюк Г. Н.)
56,00
Томко Л. М., м. Рівне
100,00
Трибухівська школа Бучацького рну
(ч/з Пискливець)
88,00
Фастівська школа народної майстерності
(ч/з Витвицького М. М.)
34,00
Харишин В. Ф., м. Ходорів Жидачівського
рну Львівської обл.
20,00
Харківський обласний санаторій
“РайЄленовка”
500,00
Ходовицька СЗШ I—II ст. Стрийського рну
Львівської обл.
99,24
Хоменко З. П., м. Вінниця
25,00
Хоміцька О. М., м. Львів
50,00
Чорнопотіцька школа
Заставнівського рну
30,00
Чупашко О. І., м. Львів
393,00
Школа № 1, м. Тернопіль
(ч/з Заремську Б. І.)
90,00
Шуляк О. А., Скалат Підволочиського рну
Тернопільської обл.
50,00

СПИСОК ОФІРУВАЧІВ НА ТАРАСОВУ ЦЕРКВУ, ЯКІ НАДІЙШЛИ ЗАГАЛЬНИМИ СУМАМИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім.
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
(через Кремінь Т. Д., м. Київ)
Філологічний факультет
Група 141 А
11,00
Група 111 Б
26,50
Група 111 А
30,00
Група 401 А
11,00
Група 421
10,00
Група 201 А
10,00
Група 311 Б
9,00
Кафедра новітньої літератури
Кондюк С.
1,00
Меншій А. М.
2,00
Оришака Ю. М.
2,00
Ткаченко О. С.
1,00
Черкесова І. Г.
1,00
Кафедра зарубіжної
літератури
Гладишев В. В., доцент
19,89
ВСЬОГО:
147,39

ВІД ПРОСВІТЯН м. ПАВЛОГРАД (ч/з Жирівського Т.)
Гетьман С. М.
Жирівський Т. М.
Заремба М. А.
Король І. А.
Мацура С. М.
Органіщук В.
Пономаренко М. Ф.
Романюк Л. В.
Сасип О. Т.
ВСЬОГО:

20,00
10,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
90,00

ЗОШ № 13 м. Єнакієве
Донецької обл.
7А
7Б
11А
11В
ВСЬОГО:

30,18
10,95
7,50
11,20
59,83

ПРАЦІВНИКИ ЛОЇВСЬКОЇ ЗОШ I—III СТУПЕНІВ НАДВІРНЯНСЬКОГО р-ну ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ обл.
Кіт Й. Ф., директор школи 21,00
Гнатюк Г. Д., заст. директора10,00
Реведюк Г. В., вч. укр. мови 10,00
Логвіненко Б. М., завуч з виховн.
роботи
10,00
Йосипенко Н. В.,
вч. математики
10,00
Равлюк М. І.,
вч. математики
10,00
Лисенко С. Б., вч. заруб. літ.10,00
Гаврилюк І. М., вч. укр. мови та літ.10,00

Савчук Ю. М., вч. співів
5,00
Петріщак А. Я., вч. географ. 10,00
Пірнак Я. В., вч. труд. н.
10,00
Наливайко Д. Б., вч. фіз. вих.10,00
Величко І. Т., вч. географії 10,00
Горбова Я. С., вч. поч. кл. 10,00
Яворовська О. В., вч. поч. кл.10,00
Николайчук Г. Р., вч. поч. кл. 10,00
Мисюк Л. Д., вч. поч кл.
10,00
Романюк Л. Я., вч. поч. кл. 10,00
Костик О. П., вч. труд. н.,
5,00

Немирівський будівельний технікум ВДАУ,
Вінницька область
Бевз Т. Б.
Горобець М. В.
Горлачов О. Ю.
Григоркук В. П.
Дрозд О. П.
Колесник Б. Ф.
Махлай М. В.
Міхурінський Б. В.
Опаристий О. А.
Осадчук В. Л.

10,00
10,00
10,00
10,00
10,0
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

Остапюк О. В.
Скидан О. Ю.
Уманець В. І.
Чверкун В. В.
Шпак В. М.
Якименко С. В.
Татарчук П. О.
Шатайло М. М.
Погорельський В. В.
Всього:

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
190,00

Члени Клубу ветеранів “Неспокійні серця”
Луцького народного дому “Просвіта”
Волинець А. П.
Головата Ю. К.
Горіна О. М.
Єрлін М. Т.
Закирнична В. І.
Іванова В. М.
Каліновська С. І.
Козак Р. С.
Кучеренко В. П.
Ліхтарович В. О.
Ловіта Л. І.
Маслова Н. І.
Марчук В. Ю.
Михайлін І. Г.
Мозуль А. І.
Найдьонова К. С.
Нікуліна Л. Я.

Обрєзков В. Ф.
Озерова З. М.
Онищук М. В.
Пєтушков Б. Д.
Рослякова Л. С.
Суколова З. Я.
Тарасова Т. І.
Тахтєєва Н. П.
Терпелюк О. В.
Федорук Л. П.
Федчук Т. П.
Царенко Л. Д.
Чернєцова Н. Б.
Шевчук М. Г.
Юрченко Т. В.
Ярощук Н. А.
Всього: 100,00

Приймак С. А., прак. псих. 6,00
Чік О. І., вч. біол., хім.
10,00
Мороз Л. Д., вч. христ. етики10,00
Бойко М. І., бібліотекар
4,00
Прийдун О. В., вч. фізики
5,00
Кметюк І. В., вч. ДПЮ
10,00
Вірста М. В., пед.орг.
5,00
Басенко В. Й., завгосп
5,00
Саган Р. Й., столяр
3,00
Рослик В. О.. двірник
6,00
Наливайко Н. В.,

прибиральниця
10,00
Цюрак Л. А., операт. котельні10,00
Фірлей І. І., прибиральниця 10,00
Пліщук Н. В.. операт. котельні10,00
Пліщук Б. Д., операт. котельні10,00
Кецман Г. Ю., прибиральниця10,00
Польовий Я. І., вч. фізики 10,00
Боклащук М. В., вч. англ. мови10,00
Басенко О. В., сторож
5,00
Остап’юк Х. М., вч. поч. кл. 10,00
ВСЬОГО:
350,00

СЗШ I—II ступенів села Голубече
Крижопільського району Вінницької обл.
Від учнів
Барабаш А. А., 6 кл.
5,00
Білянська Ю. В., 8 кл.
2,00
Богачук М. М., 6 кл.
2,00
Будков Д. М., 4 кл.
3,00
Вовк О. А., 7 кл.
1,00
Вовк Ю. А., 7 кл.
1,00
Головченко Т. Р., 4 кл.
2,00
Горак К. А., 1 кл.
1,00
Горак Р. А., 8 кл.
1,00
Добровольський О., 3 кл.
0,25
Колісник Н. В., 6 кл.
2,00
Колісник О. В., 8 кл.
2,00
Копайгородський Б. В., 2 кл. 0,75
Копайгородський В. В., 2 кл. 0,75

Малютяк О. М., 8 кл.
Мельник Я. П., 6 кл.
Одишев В. О., 4 кл.
Сорочан О. А., 7 кл.
Степанов В. І., 7 кл.
Хитрук П. В., 8 кл.
Від учителів
Кушнєрук Л. П.
Мазур Н. І.
Медвідь О. І.
Осипенко М. Н.
Ратушняк Н. О.
Сатановська О. О.
Тимощук Т. М.
ВСЬОГО:

1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,50
2,00
2,00
45,25

БУЧАЦЬКЕ РАЙОБ’ЄДНАННЯ ВУТ “ПРОСВІТА” ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ч/з Пасимок Р. Я.)
Білик Я. Т.
Бура І. М.
Воробій О. М.
Гузовський М. Д.
Козира І. С.
Кохановська Л. А.
Крушельницький К. К.
Пасимок Р. Я.

10,00
4,00
5,00
10,00
5,00
10,00
5,00
10,00

Пащин П. К.
5,00
Подолян Л. М., с. Соколів 30,00
Птиць Б. С.
10,00
Родина Антошків,
с. Підзамочок
100,00
Стецько В. І.,
37,00
Шподарунок І. В.
10,00
ВСЬОГО:
251,00

Пожертви шкіл Бучацького району Тернопільської області (ч/з зав. відділом у справах сім’ї та молоді Слободян
Медведівська ЗОШ I—II ст.
Новоставська ЗОШ I—II ст.
Жизномирська ЗОШ I—III ст.,
колегіум ім. Св. Йосафата
Озерянської ЗОШ I—III ст.
Бубулинська ЗОШ I—II ст.

Зубрецька ЗОШ I—III ст.
Звенигородська ЗОШ I—II ст.,
ЗОШ I—II ст. м. Бучача
Ріпинецька ЗОШ I—II ст.
Ліцей м. Бучача
ВСЬОГО: 942,00

УС ЬОГО Н А РА Х УНКУ ТА РАСОВОЇ ЦЕ РКВИ — 418 2 51 грн. 60 коп.

7

Правова освіта

ЗАКОН«ПРО СУДОУСТРІЙ УКРАЇНИ»
ПОГЛЯД ГРОМАДЯНИНА
Всі, хто стоїть за правду,
прагнуть однієї мети.
Анрі БАРБЮС
Закон “Про судоустрій Украї
ни” набув чинності порівняно не
давно, 1 червня 2002 р., але не
минуло й півроку, як виявилося,
що до нього безліч зауважень і на
рікань як із боку суддів, так і ви
разників волі народу, а уряд знех
тував вимоги “Прикінцевих та пе
рехідних положень” Закону. Нині у
Верховній Раді розглядається
кілька начерків щодо змін в устрої
судової влади та здійсненні судо
чинства в Україні. Втім, то зде
більшого владні клопоти, оскільки
стосуються вони переважно вад
чи недосконалості судової побу
дови, відображають різні погляди
на впорядкування її діяльності.
Суспільство ж більше хвилює не
уклад судового відомства, а пра
вове наповнення засад, на які во
но спиратиметься; громадяни пе
реймаються власне правосуддям,
а також тим, наскільки те чи інше
загальнообов’язкове
веління
сприяє проведенню в життя їхніх
прав і свобод.
Прикро, але деякі витвори на
родних представників не те що не
сприяють людям, а взагалі не від
повідають духу й букві Конституції.
Прикро подвійно, позаяк одним із
таких прикладів якраз і є закон
“Про судоустрій України”. Тут пра
вові — хиби просто нанизуються
одна на іншу: маємо цілий вузол
недоладностей, недоречностей і
плутанини. Дуже багато мовиться
про права суддів і гарантії їхньої
безпеки та незалежності. Але час
тогусто цього намагаються до
могтися, посягаючи на права зви
чайних громадян. Одразу відчува
ється, що правила розроблялися
за участю радників із найвищого
суддівського середовища, але
тишкомнишком, без широкого
громадського обговорення.
Наприклад, у ч. 5 ст. 14 Закону
робиться спроба заборонити й за
провадити відповідальність за
“збирання,зберігання,використан
ня і поширення інформації усно,
письмово або в інший спосіб з ме
тою завдати шкоди їх (суду чи суд
дів — В.Р.) авторитету”. Такі діяння
прирівнюються до “втручання у
здійснення правосуддя, впливу на
суд або суддів у будьякий спосіб,
неповаги до суду чи суддів”. Це —
вочевидь неконституційний припис
із огляду на положення ч. 2 ст. 34
Основного Закону: “Кожен має
право вільно збирати, зберігати,
використовувати і поширювати ін
фоpмацiю усно, письмово або в ін
ший спосіб — на cвій вибір”. Згідно
зі ст. 32 Конституції забороняється
лише втручання в особисте і cімей
не життя людини й “не допускаєть
ся збирання, зберігання, викорис
тання та поширення конфіденційної
інформації про особу без її згоди”.
Згадані протиправні обмежен
ня робляться начебто з благород
ною метою — заради забезпечен
ня “самостійності й незалежності
суддів”. Невже такі заходи сприя
ють утвердженню третьої гілки вла
ди, роблять її непідлеглою двом ін
шим? Більш ніж сумнівно. Вістря
спрямоване проти простих членів
суспільства. Розробники й ухвалю
вачі Закону явно забули, що суддів
ська незалежність — не самоціль,
вона покликана забезпечувати
право громадян на судовий захист
(ч. 1 ст. 55 Основного Закону), тому
не повинна перетворюватись у не
залежність від здорового глузду,
адже, згідно з ч. 2 ст. 3 Конституції,
“пpава і свободи людини та їх га
рантiї визначають зміст і спрямова
ність діяльності держави”.
Проте в житті виходить не так:
пpава і свободи людини обмежу
ються заради діяльності суду. А яка
вона, та діяльність, — питання де

ДО І ВІД РЕДАКЦІЇ

НІ ЗЕЛЕНИХ,
НІ ЧЕРВОНИХ
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сяте. Все перевертається з ніг на
голову — не суд існує для громадя
нина, для захисту його прав, а нав
паки: виявляється, є якісь права
суддів, що потребують захисту від
громадян. Схоже, що останнім на
полегливо намагаються заткнути
рота… аби перші могли коїти, що їм
заманеться, і щоб ніхто не мав пра
ва й слова всупереч сказати. Це,
бачте, буде втручанням…
Рішуче не погоджуюсь із таким
підходом. Адже відомо, що одним із
найдієвіших способів боротьби з
неподобствами є гласність, опри
люднення відомостей про ганебні
явища, а страх посадовця від мож
ливості широкого розголосу про
скоєне ним — є непоганим засобом
стримування від незаконних діянь.
Далі. Здавалося б, вершителям
людських доль, які справді здійсню
ють правосуддя, чинять відповідно
до закону, сумлінно виконують свої
посадові обов’язки, нема чого боя
тися дисциплінарної відповідаль
ності. Чому ж для розгляду скарг
щодо неправомірних дій суддів, по
рушення ними присяги свідомо
створюються перешкоди? Вже
вкотре переступають навіть через
Правовстановлення держави.
Із набранням чинності закону
“Про судоустрій України” припинив
свою дію інший — “Про кваліфіка
ційні комісії, кваліфікаційну атеста
цію і дисциплінарну відповідаль
ність суддів судів України”, ст. 32
якого забезпечувала громадянам
можливість започатковувати роз
гляд питання про відповідальність
суддів. Тепер цю можливість утра
чено. Згідно з новим законом (ч. 2
ст. 97), право порушувати зазначе
не питання належить лише народ
ним обранцям, уповноваженому
Верховної Ради з прав людини, Го
лові Верховного Суду, керівникові
відомства справедливості, голо
вам відповідних рад суддів, членам
Ради суддів України. Таким чином,
відбулося “звуження змісту та об
сягу іcнуючих пpав і свобод”, що
відповідно до ч. 3 ст. 22 Конституції
не допускається.
Згідно з ч.1 ст.73 розглядува
ного Закону, “кваліфікаційні комісії
суддів є постійно діючими органа
ми в системі судоустрою України”.
Статтею 40 Конституції передба
чено, що “усі мають право направ
ляти індивiдуальні чи колективні
письмові звеpнення або особисто
звертатися до оргaнів державної
влади, органів місцевого самовря
дування та посадових і службових
осіб цих органів, що зобов’язані
розглянути звернення і дати об
ґрунтовану відповідь у встановле
ний законом строк”. Відповідно до
ст. 8 Основного Закону, “в Україні
визнаєтьcя і діє принцип верхо
венства права. Конституція Укрaї
ни має найвищу юридичну силу.
Закони та інші ноpмативноправо
ві акти приймаються на основі
Конституції України і повинні від
повiдати їй. Норми Конституції Ук
раїни є нормами прямої дії”. У ст.
64 Основного Закону записано,
що “конституційнi права і свободи
людини і громадянина не можуть
бути обмежені, крім випaдків, пе
редбачених Конституцією”.
Однак усе це не заважає квалі
фікаційним комісіям на підставі
ст. 97 закону “Про судоустрій Укра
їни”, яка не відповідає Конституції,
відмовляти громадянам навіть у
розгляді звернень (не кажучи вже
про порушення дисциплінарних
проваджень щодо суддів). У разі
оскаржень таких неправомірних
дій, суд, звісно ж, стає на бік не
громадянина, а кваліфкомісії.
Постають закономірні запитан
ня: чому в Україні діє не Закон над
законами, а приписи, які йому су
перечать? Чому суди керуються
неправовими положеннями? Чому
законотворці видають “нагора”

Перлина Голосіївського лісу, за
повідник, розташований біля собо
ру Св. Пантелеймона у Феофанії в
небезпеці.
Поруч із двома ставками, які там
існують, відбувається нищення ці
лих плантацій молодої, високої,
стрункої вільхи. Цілими днями гу
дуть бензопили; десятки робітників
зранку до вечора ріжуть ліс!
Надбання народу, надбання ба
гатьох поколінь знищується. Попра
ні закони землі і неба, природи і сус
пільства.
Болить душа, коли споглядаєш
це кощунство. Як іронія, стоять біля
в’їзду в ліс щити, де зазначено, що
забороняється в заповідній зоні
рвати квіти, розкладати багаття, по
лохати птахів.
Постає питання, де ж наші за
хисники природи, котрих не пере
рахувати? Де партія ЗЕЛЕНИХ, де
наше “демократичне” телебачення,
де Міністерство екології, прокурату
ра, держадміністрація, лісництво?
“Усе мовчить, бо благоден
ствує”, як писав Тарас Шевченко.
z

явно неконституційні закони, а
Президент їх підписує?
Беззаперечно заявляю: не пот
ребую посередників у здійсненні
свого права на звернення до дер
жавних установ. Перераховані у
ст. 97 Закону достойники мені мо
жуть не подобатися. Можливо, я
вважаю для себе недоброчесним
“турбувати” народного представ
ника від свого виборчого округу,
оскільки не голосував за нього,
більше того, закликав віддати пе
ревагу іншому. До того ж, все одно
народні обранці та високопосадов
ці переправляють звернення щодо
започаткування дисциплінарної
відповідальності жерців Феміди на
розгляд радам суддів, а ті всіляко
покривають порушників присяги.
Наступне цікаве запитання: що
ж це таке — ради суддів? Уявні й не
постійні утворення. Начебто є, і
водночас немає їх. Де місцезнаход
ження кожної з них? Ніде. Відоме
лише місце розташування Ради
суддів України. Який їхній склад?
Учора — один, сьогодні — інший,
завтра… поживемо — побачимо.
Це слизький в’юн, якого не можна
вхопити: згідно з ч. 4 ст. 108 закону
“Про судоустрій України”, відповід
на рада суддів “є виконавчим орга
ном конференції суддів” й обира
ється “з числа делегатів конферен
ції”, яка, у свою чергу, є “зібранням
представників суддів (делегатів)”.
Тобто, це навіть не громадське
об’єднання, але для “зручності”
(читай: можливості відкараскатися
від громадянина) вважається та
ким. Тому що в цьому разі дії чи без
діяльність ради суддів, на відміну,
скажімо, від кваліфікаційної комісії,
навіть не можна оскаржити в судо
вому порядку: сторожі закону від
разу вам вкажуть, що відповідно до
ст. 2483 ЦПК судам не підвідомчі
скарги “на акти і дії об’єднань гро
мадян, які… належать до їх внутріш
ньоорганізаційної діяльності або їх
виключноїкомпетенції”.
Втім, тоді постає ще одне пи
тання: якщо ради суддів — це
об’єднання громадян, а не дер
жавні установи, то як на них можна
покладати державні обов’язки, до
ручати їм виконання державних
завдань? Зокрема “здійснювати
контроль за організацією діяль
ності відповідних судів та діяльніс
тю відповідних структур Державної
судової адміністрації, заслухову
вати інформацію голів цих судів

Петро БІЛИК,
м. Київ

ДОПОМОЖІТЬ
ВЧИТЕЛЮ
ЗНАЙТИ РОБОТУ!

про їх діяльність”, “розглядати пи
тання правового захисту суддів,
соціального захисту і побутового
забезпечення суддів та їх сімей і
приймати відповідні рішення” (ч. 4
ст. 111), “ініціювати питання про
дисциплінарну відповідальність
суддів” (ч. 2 ст. 97)? Згідно зі
ст. 119 Закону, організаційне за
безпечення діяльності судів покла
дається на Державну судову адмі
ністрацію. І те саме повноваження
передбачено для рад суддів у
ст.102. Все це — небачені у світо
вому устрої явища.
Ради суддів Закон називає “ор
ганами суддівського самовряду
вання”. Одначе надані їм права сяг
нули значно далі, адже за cт. 130
Конституції,суддівськесамовряду
вання має діяти “для вирішення пи
тaнь внутрішньої діяльності судів”.
Відколи це здійснення нагляду ста
ло тотожним самоврядуванню? Не
лад і стосовно дотримання вимог
ч. 2 ст. 127 Основного Закону: суд
ді не можуть належати до профcпі
лок, натомість створили ради суд
дів — також об’єднання за профе
сійною ознакою, які займаються
питаннями “соціального захисту і
побутового забезпечення суддів”.
До набрання чинності закону
“Про судоустрій України” в разі за
яв про неподобства чорних мантій
завжди проводилися перевірки й
уживалися бодай якісь заходи, а
нині, коли судове відомство здій
снює обстеження самого себе, са
ме на себе розглядає скарги, запа
нувала сваволя, повне нехтування
та відсутність відгуку на звернення
щодо порушень і зловживань. І не
дивно: необмежені, самовладні ут
ворення втрачають відповідаль
ність за наслідки своїх рішень. Уст
рій лише на засадах самообліку —
хибний. Здавна відомо: в закритій
вибудові відбувається застій і заг
нивання. Утаємниченість, прихо
ваність ускладнюють нагляд гро
мадськості за діяльністю влади,
призводять до підриву довіри до
неї. То хто ж цього прагне?
Тому утворення рад суддів у та
кому вигляді — величезна помилка.
Безпосередній обов’язок народних
представників — привести закон у
відповідність до Конституції, щоб
він забезпечував правосуддя,
сприяв утвердженню народоправ
ства, законності та справедливості.

Шановна пані М. М. Рак!
Дякуємо за увагу до нашої га
зети. Співчуваємо Вам, хоч не зна
ємо всіх обставин і навіть Вашого
імені.
Як нам повідомили у Міністер
стві освіти і науки, інформація про
конкретні вакантні місця у системі
МОН нагромаджується на рівні ра
йонних (міських) і обласних управ
лінь освіти відповідних державних
адміністрацій.
Подаємо телефони обласних
управлінь освіти в реґіонах, що Вас
цікавлять:
Донецьк (0622) 3352767; 92
5309.
Луганськ (0642) 534442;
Кіровоград (0522) 241330;
241528;
Миколаїв (0512) 353060;
Одеса (0482) 228780;
Дніпропетровськ (056) 7782354;
Запоріжжя (0612) 390260;
342533;
Автономна Республіка Крим
(0652) 275232;
Додаткову інформацію з шир
шого кола питань Ви можете отри
мати також на сайті Міносвіти:
www. mongov.ua
Будемо Вам вдячні, якщо док
ладно повідомите нам про хід і ре
зультати Ваших пошуків на ринку
вчительської праці.

z

z

Віктор РАДІОНОВ

Я — вчитель української мо3
ви і літератури, але нині пра3
цюю вчителем обслуговуючої
праці; проте в цьому році годи3
ни скоротили, і я стала майже
безробітною.
Якщо потрібні вчителі в Пів3
денній, Східній чи Центральній
Україні, то я б поїхала туди пра3
цювати.
Дуже прошу повідомити, чи
є там вільні вакансії.
Заздалегідь вдячна.
З повагою,
М. М. РАК,
м. Тернопіль
Київ, 28.04.2004

Є. Ґ.
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Погляд

ПОЗИЧИТИ МОЖНА МАСКУ ОБЛИЧЧЯ — Н КОЛИ
НЕ ВИНУВАТИЙ ВІН?
На боці другого, крім стовід
соткової підтримки влади, — ще й
значний інформаційний потенціал:
усі державні теле й радіоканали,
потужні комерційні ТРК, київська й
провінційна преса, Інтернет.
Уже більше місяця на громадян
України з ранку до вечора випор
скуються доза за дозою повідом
лення про кипучу діяльність Вікто
ра Януковича, успіхи очолюваного
ним коаліційного уряду. Нещодав
но його особисто похвалив навіть
Президент Російської Федерації
Володимир Путін — постать не ос
тання й не пасивна на сцені україн
ської політики.
Здавалося б, усе добре на
владному Олімпі.
Але!
Останнім часом розмірений
поступ до жаданної мети янукови
чівської команди почав давати
збої. Та такі відчутні, що навіть про
пагандистські акценти раптом
змістилися на першу особу “до
нецьких”. Уточнимо: завісу піднято
поки що лише над одним із періо
дів життя Прем’єра. Саме тим, що
пов’язаний із кількома судимостя
ми та перебуваннями Віктора Яну
ковича у в’язницях.
Якщо започатковане оригі
нальною
пресконференцією
(швидше, бенефісом!) прем’єрсь
кого прессекретаря журналіст
ське дослідження продовжиться,
то нас чекає детективна полілогія,
котра затьмарить популярність те
лесеріалів. Адже деякі хвилюючі
сюжети біографії одного з госпо
дарів Донбасу вже обнародувані:
про тяжке дитинство (автор — ко
лишній мер Донецька, а нині на
родний депутат Володимир Рибак)
майбутнього глави уряду і, як нас
лідок, “виховання” у пенітенціар
них закладах (людська доля — не
пряма лінія, і все може бути, треба
лише поспівчувати чоловікові), про
зняття судимостей із Віктора Яну
ковича КПК (Комітетом партійного
контролю — своєрідним “ЧК” у
структурі керівництва КПРС) та ін
ша лірика. Додамо, що таких вис
новків Ганна СтецівГерман дійшла
в результаті власного розслідуван
ня (!?)… (Так і хочеться запитати:
“На біса нам ті прокуратури, суди,
слідчі органи?” Жінка он не бари
лася, поїхала в Донбас, все скру
пульозно вивчила й винесла вирок
“Не винуватий! Чистий, як дитяча
сльоза!”).
Звичайно, найкраще було б по
чути об’єктивну інформацію про
суть справи від компетентних ор
ганів. Адже є архіви, учасники тих,
не таких уже й давніх, подій.
А втім, може, це й на краще.
Може, в цьому родзинка спектак
лю з інтригуючою назвою “Як “до
нецькі” Київ брали”?
Спробуймо знайти пояснення
переполоху в прем’єрській коман
ді. Не могли ж його спровокувати
всього лише чергові публікації
добровільного біографа Віктора
Януковича журналіста Володими
ра Бойка.
Хоча недаремно іронізують:
“Зевсе, ти сердишся, отже правда
не на твоєму боці!” І якщо
Прем’єрміністр занервував, біль
ше того — викликав вогонь на се
бе, то цьому повинне бути логічне
пояснення.

ковича, зацікавив нинішній настрій
команди колишнього лідера до
нецького реґіону. Більше року
донбасівські провінціали освою
ють нове для себе життя, діючи
найчастіше за принципом “при
йшов, побачив, переміг”. За пле
чима — створення “залізною ру
кою” так званої парламентської
більшості, далі — коаліційного
уряду, “перемоги” в Донецьку
(варварськими методами зірвано
з’їзд “Нашої України”), потім — се
рія “успіхів” на місцевих виборах,
вінцем якої стало Мукачеве.
Але на стратегічних напрямках
— жодної оригінальної ідеї чи ін
тригуючого ходу (окрім, зрозуміло
ж, надбання балакучого самозако
ханого прессекретаря). Переваж
на більшість заходів пропаган
дистської кампанії — примітивне
повторення всього, що робить (чи
робила) команда Віктора Ющенка.
“Переконуєте електорат, що
уряд Ющенка поставив собі за го
ловну мету — добробут україн
ських громадян. Ми теж маємо
стабільні результати економічного
зростання. Найвищі серед країн
СНД. Про це українські й російські
масмедіа донесли інформацію до
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факти коментар

ÂÀÑÈËÜ ÃÓÁÀÐÅÖÜ «САД
В ЯКОМУ ЗБЕРЕШ ПЛОДИ…»

ЩО Я ПОЧУВ
НА ЛЕ Ц
БУША С АРШО О

ЛУ АНЧАНИ
ЗБИРАЮТЬ КОШТИ

Ш

Ш

Ш
Ю
…

«ПЕРВОЦВ Т»
ЩО НЕ В ЯНЕ

ш
Ющ
кожного майбутнього виборця”.
І так — по всіх напрямках про
тистояння чи впливу на електорат.
Для натовпу цього, може, й до
сить.
У нас із Вами, шановний чита
чу, є можливість зупинитися й по
міркувати.
Справді, нинішні економічні ус
піхи України, започатковані саме
реф

Ю

Ю

В РТУАЛЬНИЙ МУЗЕЙ
З БРАЛИСЬ ГОСТ
СИМОНА ПЕТЛЮРИ

У ПЕРЕСОПНИЦ

ш
ш
М
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Ж
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ПОРОЖНЯК НЕ ГАНЯЮТЬ
У ДОНБАСІ. А В УКРАЇНІ?
Аналітиків, які відслідковують
перебіг подій у таборі Віктора Яну
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Культура

ÍÎÂÅ ÆÈÒÒß «ÊÀÒÅÐÈÍÈ»
У рамках Всеукраїнського звіту майстрів мистецтв
і художніх колективів реґіонів України та Днів культу
ри Миколаївщини в Києві на сцені Театру імені
І. Франка відбулася вистава опери “Катерина” Ми
коли Аркаса в постановці Миколаївського академіч
ного українського театру драми та музичної комедії.

ЗНАЙОМСТВО ЗБЛИЗЬКА
Першою акцією, якою за
явило про себе новостворе
не обласне Кіровоградське
відділення Спілки кобзарів
України, став концерт знано
го в нашій державі і серед за
кордонного українства коб
заря Володимира Горбатю
ка. Про кобзарство, нинішню
Україну та долю митця в ній —
наша розмова із Володими
ром ГОРБАТЮКОМ.
— Пане Володимире, Ви ро
дом із нашого краю. Розкажіть
про свій творчий шлях. Чи мрія
ли з дитинства про музику?
— У дитинстві я, як усі нормаль
ні хлопчаки мого покоління, мріяв
стати космонавтом. Моя мала бать
ківщина — села Селіванівка та Сед
нівка Устинівського району. Мама
там вчителювала, отож, закінчивши
із золотою медаллю школу, я всту
пив на радіофізичний факультет Ки
ївського університету. Ще коли був
школярем, мені до рук потрапила
книга Олеся Бердника “Діти без
межжя”. Отож, опинившись у Києві,
я, зрозуміло, хотів познайомитись
із письменником особисто. І така
нагода трапилася. Він на мене тоді
справив сильне враження. Олесь
Бердник у ті роки вже належав до
дисидентів, мав зв’язки із Гельсін
ською групою. Люди в цивільному
натякали, що від нього треба три
матися подалі, але я натяків не зро
зумів, і мені влаштували таку ситуа
цію, що я нібито не здав сесії.
— І всетаки, доля поверну
лася так, що Ви одержали му
зичну освіту?
— Зрозуміло, коли я з Києва по
вернувся додому, постало питання
про моє подальше навчання. Най
ближча дорога лежала до Кірово
градського педінституту. Але, пря
муючи туди, я зайшов до музичного
училища. Зайшов, ні на що не спо
діваючись, бо музичної підготовки
фактично не мав, нотну грамоту
знав поверхово. Перша ж зустріч із
тодішнім завідуючим відділенням
Юрієм Любовичем, який зараз очо
лює училище, багато в чому визна

рив оперу, якій судилися довге (хо
ча й з великими перервами) сце
нічне життя й любов публіки.
Аркас завершив клавір опери в
1891 році. Але вперше його музика
пролунала на сцені значно пізніше
— тільки в 1897 році в Миколаєві
відбулося перше концертне вико
нання оркестрових номерів опери.
А в 1899 році трупа М. Кропив
ницького представила “Катерину”
в Москві, де вона пройшла з вели
ким успіхом і зібрала позитивні
відгуки московської преси. Згодом
трупа Кропивницького дала 10
спектаклів у Києві, потім — в Одесі.
На батьківщину Аркаса “Катерина”
потрапила в 1900 році — саме тоді
автор нарешті зміг побачити свій
твір на сцені.
Опера стала надзвичайно попу
лярною — вона увійшла до репер
туару всіх українських труп. Геогра
фія її постановок була досить ши
рокою — Львів, Луцьк, Полтава,
Мінськ, Гродно, Вільно, Краків,
Варшава. Та “Катерина” не поли
шала й рідного міста — з 1900 і до
20х рр. ХХ ст. її виконував драма
тичний аматорський театр при то

Фото О. Цеацури

Директор Миколаївського театру,
керівник проекту — Микола Берсон

Непересічність цієї події оче
видна. У рік, коли Україна відзна
чає 190річчя Кобзаря, і напере
додні травневих шевченківських
днів вистава Миколаївського теат
ру за безсмертним твором поета
звучить особливо доречно. Крім
того, постановку опери “Катерина”
в Миколаєві здійснили до 150ї річ
ниці з дня народження її автора —
Миколи Аркаса (нар. у 1852 р.), до
того ж у 2004му минає 105 років
від прем’єри опери та 95 років із
дня смерті композитора.
Доля “Катерини” склалася не
звичайно. І не тільки в поемі

Т. Г. Шевченка. Варто зазначити,
що автор опери, Микола Аркас —
особистість неординарна. Він по
ходить з родини воєнного губерна
тора Миколаєва і Севастополя
М. А. Аркаса. Закінчив Новоросій
ський університет (м. Одеса), слу
жив у канцелярії воєнноморського
відомства в Миколаєві, був
ад’ютантом командира Чорномор
ського флоту. Протягом життя Ми
кола Аркас обіймав високі посади в
губернській управі як почесний ми
ровий суддя, статський радник був
нагороджений багатьма орденами.
Та пам’ять поколінь йому забезпе
чили не тільки ці діяння — адже,
крім того, він відомий як історик,
етнограф, просвітник, композитор,
літератор, поет. Його фундамен
тальна праця, книга “Історія Украї
ниРуси” була видана 1908 р. в
СанктПетербурзі українською мо
вою. Також він активно збирав
фольклорну спадщину, зокрема за
писав близько 400 українських на
родних пісень. У 1907 році Микола
Аркас створив і очолив товариство
“Просвіта”. І хоча він і не був про
фесійним композитором, але ство

Âîëîäèìèð ÃÎÐÁÀÒÞÊ:
«ЯКБИ КОБЗАРІ МАЛИ ДОСТУП
ДО ШИРОКОГО СЛУХАЧА,
УКРАЇНА СТАЛА Б ІНШОЮ»
чила мою подальшу долю. Прослу
хавши мене, Юрій Васильович ре
комендував вступати до училища.
— На концерті Ви згадували,
що потім він мав проблеми із ва
шою принциповою позицією
щодо української мови. Як вза
галі відбувалося становлення
Вашої національної свідомості?
— Я б не сказав, що Юрій Лю
бович мав якісь особливі пробле
ми зі мною. Просто я скрізь і всюди
говорив тільки українською мо
вою. Навіть коли викладачі читали
лекції російською, я відразу пере
кладав на українську. А були ж ча
си, коли таке принципове ставлен

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

ня викликало особливий інтерес з
боку певних органів.
Звідки це в мене? Я виріс у се
лянській родині, де пошана до мо
ви була звичною, природною. І в
училищі, де практично всі — і ви
кладачі, й учні — знали українську
мову, я не міг зрозуміти своїх ро
весників, які запопадливо, при пот
ребі і без потреби переходили на
російську. Це здавалося мені негід
ним. Так поступово й сформувався
той внутрішній стрижень, який сьо
годні є основою моєї сутності.
— Коли Ви відчули себе не
просто музикантом чи банду
ристом, а кобзарем?

варистві “Просвіта” (часто це від
бувалося на шевченківські дні).
У радянські часи оперу ставили
рідко — можливо, заважав “буржуа
зний націоналізм” автора. На по
чатку 40х рр. творінням Аркаса
зацікавилися знову. Харків, Суми,
Москва — міста, де “Катерина” от
римала нове життя. А крім того, —
ще й НьюЙорк, Ванкувер, Торон
то… У 1957 році “Катерина” була
поставлена в Києві на сцені Дер
жавного театру опери та балету.
Нині, після багаторічної перер
ви, опера повернулася на свою
батьківщину. Задум відновити “Ка

терину” втілився завдяки директо
ру Миколаївського театру драми
та музичної комедії, керівникові
проекту Миколі Берсону та режи
серупостановнику опери Володи
миру Бегмі. Повернення “Катери
ни” виявилося дуже вдалим — на
міжнародному фестивалі “Мельпо
мена Таврії” вистава отримала чо
тири дипломи лауреатів. А тепер
оперу в постановці Миколаївсько
го театру щиро вітали і в Києві. Чи
це не свідчення великої мистець
кої сили опери?

— Далеко не відразу. Я працю
вав і хормейстером, і директором
музичної школи, завідував клубни
ми закладами. Бандура цікавила
мене завжди, хоча своєї я довгий
час не мав. Справа в тому, що спі
вакбандурист і кобзар — це дві
великі різниці. У давнину кобзар
ство (а їх так назвав Шевченко) бу
ло окремим цехом зі своїми зако
нами, філософією і навіть елемен
тами власної мови. Можна сказа
ти, що це — спосіб життя, спосіб
мислення, стан душі. І, звичайно ж,
кобзарство не існувало поза націо
нальним українським всесвітом,
більше того, це його квінтесенція.
Коли мене називають кобзарем,
то я сприймаю це як аванс, бо коб
зарство — це явище дуже глибоке.
— Вам доводилось багато
виступати і в Україні, і за кордо
ном. Яку реакцію Ви зустрічали
на свої виступи?
— Дуже різну. Я переконаний,
що кобзарська пісня — це те зер
но, яке рано чи пізно дає сходи.
Буває, людина просвітліє відразу, а
комусь треба час, щоб те зерно
визріло. Трапляється й протилеж
на реакція, коли люди стають агре
сивні, лаються, виходять із залу.
Кобзарська пісня не тільки збуд
жує емоції, а й діє на тонкі матерії,
і якщо у підсвідомості закладене
несприйняття всього українського,
то можлива непередбачувана ре
акція. А з іншого боку, з доброзич
ливою аудиторією ця пісня теж
творить чудеса — душі розкрива
ються, з’являється така енергія,
яка й мені допомагає.
Я знаю, що сьогодні у духовній
та культурній сферах України діють
тенденції до поверховості, примі
тивізму, розважальності, отож,
кобзарів не дуже шанують. Ми не
маємо великих аудиторій, про нас
майже не згадують на телекана
лах. Але я переконаний: якби коб
зарі хоча б місяцьдва мали доступ
до широкого слухача, Україна ста
ла б іншою. І це треба розуміти, як
і те, що існують певні сили, катего
рично у цьому не зацікавлені.
— Як би Ви потрактували те,
що відбувається з нашим су
спільством нині?
— Через засоби масової ін
формації, зокрема через телеба

чення, нам нав’язують приміти
візм, фактично руйнується психіка
підростаючого покоління. Нам
нав’язується тип поведінки і тип
культури, який побутує на Заході
серед чорних. Це тільки в їхніх
кварталах, як у нас, все побито,
потрощено, помальовано, там
процвітають кримінал, жорсто
кість. А чому? Бо предки цих людей
довгий час були рабами і не навчи
лися жити цивілізовано, вони не
вміють самостійно творити, а вмі
ють тільки руйнувати. Оце їхню
культуру і рабську ментальність на
магаються сьогодні прищепити
нам. А якщо врахувати, що ми теж
вийшли із тоталітаризму, то й ви
ходить сумний результат — те, що
ми бачимо навколо. Це — вирод
ження, дебілізація.
Я знаю одні універсальні ліки
проти цього — піднесення націо
нальної свідомості, повернення до
джерел української духовності.
— На концерті, бажаючи
юним бандуристам успіху, Ви
сказали: “Узяв бандуру — неси
її, як прапор”. Прокоментуйте,
будьласка, цю фразу.
— Це фраза не моя. Її сказав
подвижник кобзарської справи Ми
кола Чорний. Це людина непростої
долі, колишній упівець, який пере
жив тяжкі випробування і врешті
опинився в Америці. Справою сво
го життя він узяв популяризацію
бандури. Пан Чорний не був люди
ною багатою, але популяризував її
не тільки в Америці, а й в Австралії,
Бразилії — де тільки міг. Бувало, що
люди, які виїжджали з України на
Захід, мали його адресу і спеціаль
но привозили йому інструменти.
Він сам навіть не вмів грати, але
завжди казав, що бандура — дру
гий після тризуба символ України.
У його будинку була відкрита відо
ма тепер кобзарська ньюйоркська
школа. Він сам заснував і довгий
час видавав журнал “Бандура”, за
раз єдиний у світі. Миколи Чорного
вже немає серед нас, але я мав
щастя спілкуватися з ним під час
його приїзду в Україну і тоді, коли
виступав у Америці, — і запам’ятав
ці слова про бандуру.
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CАТИРИКОН
Затишна країна на терито
рії Єврахії, де живуть працьо
виті й дуже чемні ховрахи. Те
риторія названа так тому, що
тамтешнє населення, як хов
рахи, на все, що б не відбува
лося, свистіло і ховалося ко
жен по своїх норах — скраю.
Тому незабаром мутувало в
спражніх ховрахів.
Дійові особи:
Мисливці на ховрахів —
Купка, Хамукович і МедВіть.
Три імпортні царі — Жора
Бух із Техащини, ВовчикМос
ковчик і комісар Рома Вроді,
що ворожить на брюссель
ській капусті, — всі вони кожен
посвоєму теж цікавляться
ховрахами.
Моро і Петро — екологи,
почервонілі в боротьбі за пра
ва трудящих ховрахів; за су
місництвом — помічники мис
ливців.
Привид Демократизму,
що час від часу залітає в хов
раші нори.
Картинка перша
Купка сидить у студії Першо
го Національного й готується
сказати слово до ховрахів, поки
асистентка розчісує його руду
накладну гриву. За лаштунками
МедВіть і Хамукович грають у
підкидного, Моро і Петро сва
ряться, чия черга тасувати карти,
коли гравці з’ясують, хто з них
дурень. Голос за кадром: “Леоні
де Давиловичу, починаємо!”
Купка: Дорогі, так сказать,
друзі! Дорогі співвітчизники! Не
забаром відкривається сезон по
лювання на вас, чемних. Ну, в
смислі на ваші голоси. Я в 10956
те відповідально заявляю, що
третій термін полювати не буду.
Моро: А я буду!
Петро: Та кто ж тє даст?
Моро: Вони обидва — Вікто
ри (показує на Хамуковича і Мед

ДУМКИ ВГОЛОС
(Або ж про наш “нашизм”,
ваш “вашизм” і… антиукраїн3
ський повзучий фашизм)
“Якщо співставлення кольорів
або спізвуччя слів викликає у когось
синдром ДБ (дебільних бур), то у
цієї людини є проблеми з психікою”
(З книги “Дебілізм політиків”).
Нормальна людина слово “на
ше” сприймає, як щось своє, рідне,
вітцівське чи материнське. І які по
хідні не йшли б від цього слова, для
нормальної людини вони будуть
нормальними.
Слово “нашист”, яке у навійли
вих головах із синдромом “ДБ”
блудить, як негативне клеймо, для
нормальної людини звучить лише,
як “свій”. Бо нормальній людині ні
коли не збреде в голову вчораш
нього “хорошиста” з піонерського
загону ім. Клари Цеткін ПетюПє
тушка співставляти з Гітлером ли
ше через те, що “хорошист” і “фа
шист” — слова спізвучні. Бо за та
ким принципом можна наспівстав
лятиии… Марксист—нацист, ко
муніст—шовініст,екстреміст…
Тому я з гордістю заявляю, що я
— “нашист”. Бо я за н а ш у Украї
ну. Не промосковську, не проаме
риканську, а за н а ш у — проукра
їнську. З усіма добрими людьми,
які на моїй землі живуть. Незалеж
но від того, чи вони вусаті, носаті, а
чи пейсаті. Я лише проти тих, хто із
синдромом “ДБ”.
Тепер скромно доведу деяким
“завихреним”, яка різниця між “на
шими” і “вашими”, між “нашизмом”
і “вашизмом”, між нормальними
людьми та носіями синдрому “ДБ”.
Ще вчора “вашисти” в україн
ському парламенті репетували
про “жірних котов”. Сьогодні така
тиша, ніби всі “жірниє коти” поз
дихали. Або ж самі крикуни зажи
ріли. Неперевершений котозна
вець Ваня Молдаван із цього при
воду тлумачить: “Жирні коти” — це
мутовані нащадки комуністичних
“левів”. Не дивно, що у Верховній
Раді вони так одностайно прого

Політика

КАЗКА ПРО ХОВРАХІВ І
ПРИВИДА (З КАРТИНКАМИ)

Картинка друга
Садок пальмовий коло хати
на березі ставка з нафтою. На
березі, звісивши в ставок ноги в
ковбойських чоботях, сидить,
Жора Бух і ловить рибу. Раптом
деренчить телефон.
Жора Бух: Хелло, Вова, май
френд.
Вовчик3Московчик: Ми так
нє договарівалісь. Ти зачєм к
Купкє в Кієв поєхал?
Жора Бух: А це де?
Вовчик3Московчик: “Гдє
гдє?” — в Карагандє. Нєчєго іхніх
сусліков от мєня сманівать!
Жора Бух: Тю! Та я далі Ва
шингтона дороги не знав, і “боїн
га” не мав, тато не пускали. То це
вони й поїхали в гості, — просто
так. Свіжих ніжок Буша підвезти і

студентам в університеті лекцію
наплести — що ми за мир в усьо3
му світі, і в Іраку зокрема.
Вовчик3Московчик:
Ну,
знаєш, даже наші в Чєчнє так за
мір нє боролісь, как ваші в Абу
Грейбе.
Жора Бух: Та фак із ним, з
Іраком, і хай йому грець із твоїм
Кієвом. У мене тут вибори на но
сі, а рейтингу — мов наших куль
у Бен Ладені. Біда та й годі.
Вовчик3Московчик: Мочіть
іх надо, мочіть. (Раптом впадає в
ліричний настрій, співає): “Як те
бе не мочити, Кієве мій”. А по
часті рейтінга Хамуковічу ілі
МедВітє позвоні, оні хорошо на
дувать умєют.
Картинка третя
Купка і ВовчикМосковчик,
звісивши ноги в Чорне море,
п’ють чай із чарок та обговорюють
вільну торгівлю в Єврахійському
Економічному Просторі (ЄЕП).
Купка: Значить, так сказать,
без підвищених тарифів?
Вовчик3Московчик: Бєз
таріфов. Только прі условії — оні
отмєняются тогда, когда у суслі
ка на ладоні шерсть вирастаєт.
Купка: Ну, тоді підписуємо.
Вовчик3Московчик: І чтоби
над нашим єепом всякіє зальот
ниє духі нє лєталі.
Купка: Це ти про Привида
Демократизму? Та нє, в нас вже
його нема. Ми в Мукачеві трохи
шкурок з ховрахів поздирали і
підпалили — смороду було на
всю Єврахію, навіть до Техащини
дійшло, але ж викурили. І ховра

Малюнок Анатолія Казанського

“СЛОВО Просвіти” z ч. 22 (242), 27 травня – 2 червня 2004 р.

вані ними, — у банках “старшого
брата”. Другі — вперед до “перемо
ги дикого капіталізму”. З награбова
ним народним добром, яке — у “ди
ких” банках світу. А засоби одні й ті
ж. І ворог, як не дивно, один — Наша
Україна. Наші люди. Наша інтеліген
ція, і всі, хто нас підтримує. Тобто —
“нашисти”. Бо ми ж їм заважаємо…
І застосовуються методи гітле
рівського фашизму і сталінського
“вашизму”. Руками “обурених тру
дящіхся”, куплених за 30 срібряни
ків, душити все, що заважає ново
спеченим “фюрерам” “поділяти й
владарювати”.
Ідейний натхненник деяких
сьогоднішніх “фюрерів” і їхніх “пар
тайґеноссе” Геббельс стверджу
вав, що багато разів повторена
брехня перетворюється у правду.
Але так цинічно, так грубо, так бру
тально, так жорстоко брехати, як
брешуть підконтрольні отим “фю
рерам” і їхнім “партайґеноссе” за
соби масової інформації, не дозво
ляв собі навіть Геббельс.
Не так давно “Киевские ведо
мости”, газета, як запевняє Вітя
Царапкін, “притулена до “есес

Еколог я

МІСТО ВІЧНО ЮНИХ

ЧИКАГО
Т У Р БУ Є Т Ь -

Не така Україна, як снилось,
Підтяли її зоряний злет.
Був би вибір — стилет
чи стилос? —
Я обрав би сьогодні стилет.
Засіяла надія і згасла,
Все наосліп пішло, навмання,
Спритно вкрадені
праведні гасла
На очах серед білого дня.
Щ

Ті, що нам каламутили долю,
Патріоти найперші тепер,
Ллють лукаві промови медові,
Тчуть шокові програми химер.

…

…

Містечкові колишнії бонзи
Ідеали змінили й смаки,
Наче з давнього віку бронзи
Перейшли в золоті віки…

ПОВЕРН ТЬ ПАМ ЯТНИК

Ш

—
Ш

Ш

Новозлодії номенклатури
З комуністів пішли у пани…
Я б сьогодні пішов
до Петлюри,
Хоч і маю ще путні штани…
z

деків” (Вітя Царапкін заїкається),
обпльовувала нашу національну
святиню — Тараса Шевченка. Яй
цеголовий дебіл, “висиджений” у
гнізді кадебіста, звісно, був лише
виконавцем. Ідея осквернити святе
ім’я Кобзаря, тим самим викликати
розбрат серед українців, роз’єдна
ти націю, очевидно, зароджувала
ся в розумнішій і підступнішій голо
ві… Де та голова була “на довольс
твії” — чи у спецслужбах Росії чи у
владних структурах “Незалежної
України”, — твердити не буду.
Сьогодні газета “2000” обпльо
вує письменників України, Націо
нальну Спілку, запевняє, що “…кор
мить “рыбой” наших “писателей” —
совершенно
бесперспективно.
Единственное, что можно для них
еще сделать, — попытаться раздать
“удочки”. Поэтому самое разумное
— продать оставшееся на балансе
НСПУ имущество, а на вырученные
деньги открыть издательство…” І
виносить категоричний “вирок”:
“Загнанных лошадей пристрелива
ют”… Газетою, яка більш ніж “приту
лена до есесдеків”, “заправляє”
колишній редактор “Київських відо
мостей”, “загадковий журналіст” п.
Кичигін. А якщо взяти до уваги, що
головний “есесдек” є головним
адміністратором глави держави, що
ці “риболови” вже позакидали “ву
дочки”, де лише змогли, то, може, з
письменниками, які відмовляються
від їхньої гнилої “риби”, не варто
панькатися?.. Зігнати у Бабин Яр чи
Биківнянський ліс… І, як “загнанных
лошадей”… (Мукачеве показало, що
“бритоголових ресурсів” у “сильної,
як ніколи, влади” вистачить і на “заг
наний” народ). Тоді й “імущество”
забрати буде простіше, і зацікавле
ним щось перепаде…
“Мета виправдовує засоби”.
“Засоби” фашистські. Мета — зни
щити “нашистів”. Тобто нас, мисля
чих, працюючих, непокірних, тих,
хто ще не став рабом. Хто має
людську гідність, хто не втратив

—
Ш
—

Віктор КОРЖ

ЧИЯ Б ГАРЧАЛА, А ЧИЯ Б МОВЧАЛА…

лосували за ювілей “Ленінського
комсомолу”… Уявіть “лева”, який,
зрозумівши, що “свєтлоє буду
щєє” вже починає сутеніти, викли
кає миршаве “котеня” і каже: “На
твоє ім’я буде створена структура.
Профінансована. Працюй, дер
зай, твори. Коли скажемо, все від
даси тому, на кого покажемо”…
“Котеня”, природно, стало вило
щеним “котиком”, відчуло смак
розкоші й, набравшись жирочку та
сміливості, показало змиршавіло
му “левові” непристойну комбіна
цію з трьох пальців… Звідсіля й
“возмущонний партійний вопль”…
Потім “вашисти” пішли далі. З
учорашніх стукачів КДБ та любителів
партійних об’їдків почали створюва
ти “альтернативні партії”. Одній до
дали “прогресивні”, іншим почепили
“бублика”. Мусять же “вашистські”
формування чимось відрізнятися від
звичайних політичних партій…
Мета “вашистів” і “жірних ко
тов”, тобто “вашистенят”, на пер
ший погляд, різна. Перші — назад
до “свєтлого будущєго”. З росій
ською петлею на шиї українського
народу. Бо гроші ж то наші, награбо

6

І пішов я тоді до Петлюри,
Бо у мене штанів не було…
В.Сосюра

Картинка четверта
Хатка під черепицею десь не
в нас. Рома Вроді сидить край
вікна і ворожить на брюссель
ській капусті, вдаючи, що розби
рає її на голубці, про перспекти
ви розширення ЄС. Зі Сходу Єв
рахії прилітає втомлений При
вид Демократизму.
Рома Вроді: Люблю — не
люблю, прийму — не прийму, до
Брюсселя притулю, в євросусі
ди далеко відішлю.
Привид Демократизму: Я
тут в Єврахії був…
Рома Вроді: А чого це від
тебе так смаленим тхне?
Привид Демократизму: Бо
мене мучили. Але ховрахам усе
одно дуже хочеться до Європи.
Рома Вроді: Ти б іще Мон
голію до ЄС записав!
Привид Демократизму: До
речі, німець їм колись казав “ви
— моголи”.
Рома
Вроді:
“Моголи,
моголи...” Шредер хіба таке казав?
Привид Демократизму:
Класику читати треба! Полечу
краще назад до Єврахії, ховраші
нори провітрювати (Привид Де
мократизму відлітає, орієнтую
чись на запах смаленого).
Завіса.
Людмила ПУСТЕЛЬНИК

ПОГРОМ У ХАРКОВ

Стилет чи стилос?
Є.Маланюк

хи тепер спокійно сидять по сво
їх норах.
Вовчик3Московчик: Хара
шо. Так вип’єм же за нашу брат
скую дружбу!
(Піднімають чарки з чаєм).

z

«Просв та» сьогодн

ВАРІАЦІЯ НА ТЕМУ
ДВОХ ЕПІГРАФІВ

(Íàøà â³äïîâ³äü Ë. Ïîäåðâ’ÿíñüêîìó)
Вітя). Я між ними сяду, загадаю
бажання — і воно збудеться.
Хамукович: Сяде він… Що
ти про сидіння знаєш?
Мед3Віть (переможно кида
ючи карти на стіл): Є!
Хамукович: Еп твою…
Купка: До речі, про Єврахій
ський Економічний Простір. Це
гарантує нам економічне зрос
тання, густу теплу вовну на вас,
ховрахах, глибші нори та без
коштовну балалайку в кожну
сім’ю. Під неї дуже красиво мож
на на все свистіти. Крім того,
добре викурює різних зальотних
привидів, що часом сіють неста
більність у головах деяких несві
домих ховрахів.
Хамукович: Чисто конкрет
но викурює, да.
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іще ні совісті, ні честі… А причина
одна: “имущество” — земля, ліси,
надра, духовні цінності. “Абориге
нів” примусять виїхати у світи на
заробітки. Старше покоління вимо
рять голодом. Дітей отруять чумою
зі своїх теле та радіоканалізацій,
а “лошадей” спочатку “заженуть”,
а тоді “пристрелят”… Сьогодні —
письменників, журналістів, педаго
гів, учених. Завтра — акторів, ху
дожників, композиторів… Тобто тих
“лошадей”, які не дають іще оста
точно знищити, знівелювати націо
нальний код українця…
Тепер про “російський вектор”,
яким “вашисти” хочуть прикупити
частину “електорату”. І лякають той
“електорат” В. Ющенком.
Ситуація у нас зараз трьохВік
торна, а реальна політика — “бага
товекторна”. Себто флюгерна.
Віктор, який “розставляє на
перстки”, мотається то до Квас
нєвського, то до Путіна з “чолобит
ними” … Аби прикупити довіри…
Плете інтриги…
Віктор, на якого ставлять —
“вместе с Россией в Европу”, —
мотається по внутрішніх реґіонах.
Нагулює рейтинг.
Віктор, який має великий рей
тинг, за що його постійно лають,
спокійно і врівноважено твердить
одне: мовляв, навіщо нам кудись
бігати! Станьмо нормальною, чес
ною, багатою державою, живімо
злагоджено з усіма сусідами — у
своїх людей здобудемо пошану, й
інші нас поважатимуть…
Пора вже, щоб здоровий глузд
прокинувся. І люд не дрімав. Під
нявся. Поки його не розбудила по
жежа власної оселі. Бо “наперсточ
никам” байдуже. Вони набудували
вже “вервольфів” не лише в Карпа
тах. А в нас Батьківщина одна —
У к р а ї н а.
Друкується зі скороченнями.
z

Євген ДУДАР

У КЛАСИ ВЖЕ
ВНОСЯТЬ ПАРТИ
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