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ПЕРЕМОГА
СТУДЕНТІВ
10 серпня Президент України Леонід Кучма підписав Указ про “Про скасування Указу Президента від
20 квітня 2004 року № 453” — “Про утворення Сумського національного університету”. Документ виданий
з метою усунення умов для політичних спекуляцій та конфронтації, що виникли у зв’язку з утворенням
Сумського національного університету. Це рішення було прийнято з метою надати можливість і час для
пошуку компромісу всім сторонам конфлікту.
Кабінету міністрів доручено привести свої рішення та забезпечити приведення рішень міністерств, інших центральних органів центральної виконавчої влади у відповідність із цим Указом.

стор. 13
Тропічний
ліс у Києві

стор. 14—15

Фото Г. Оборської

УКРАЇНО,
Урочисто й весело відсвяткувала столиця Украї
ни вирядження нашої олімпійської збірної на плане
тарні спортивні змагання до Афін.
На головній площі Києва — Майдані Незалежнос
ті — олімпійців вітали й напучували депутати Вер
ховної Ради, члени українського уряду, видатні осо
би держави.
243х наших спортсменів, котрі братимуть участь у
змаганнях із 27 видів спорту, супроводжує представ
ницький загін із 147 тренерів, масажистів та обслуго
вуючого персоналу. Не бракує також і представників
адміністративного цеху нашої держави на чолі з
Прем’єрміністром (він же — Голова НОК України і,
звичайно, кандидат на посаду президента), навколо
особи якого не бракує різноманітних коментарів.
Родзинкою свята було прем’єрне виконання
українського олімпійського гімну “Україно, вперед!”.
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Суспільство і ми
ОБИРАЄМО!
Продовження. Поч. у ч. 32 за
2004 р.
Деякі мої колеги сумніваються
в доцільності винесення на
шпальти газети проблемних пи
тань президентських виборів са
ме зараз. Мовляв, люди — хто на
дачахгородах, хто у полі, хто на
пляжі. Тому зараз говорити про
наміри кандидатів — стріляти з
гармати по горобцях. Та й народ
до виборів може “перегоріти”.
Інша справа — у жовтні, особ
ливо за два тижні до виборів. От
тоді народ, мовляв, трохи оживе,
обінтереситься й зацікавиться.
Можливо, що з позиції інтере
сів інформаційного ринку це
справді так. Проте вважаю, що са
ме зараз, коли формується голов
ний вектор суспільної думки, коли
є час спокійно замислитися (для
тих, хто хоче замислитися, а не ви
кидає свої думки у смітник разом
із прочитаним) над причинами на
шого нікчемного життя, треба спо
кійно й помірковано все зважити й
визначитися. Визначитися в одно
му: кому доцільніше віддати голос
— ставленику нинішньої влади, ко
мусь із скомпрометованих черво
них (котрі сплять і бачать Україну в
складі перелицьованого москов
ського Союзу), чи всетаки нареш
ті почати всім нам нормально жити
в державі, де президент не бреше,
не організовує мафіозних струк
тур і не веде нашу Україну в обійми
“старшого брата”?
Голосуйте, шановні, за кого
вважаєте слушним. Але спочатку
давайте уважно продумаємо: хто
з претендентів на найвищу в дер
жаві посаду має найбільше під
став для нашої йому довіри, і вод
ночас, перед ким нинішня влада
ставить найбільше перепон?
Врешті, чийого приходу до влади
найбільше боїться кримінальна
влада? Кого нинішня влада вва
жає своїм ворогом № 1?
А відомо: ворог нашого ворога
— наш друг.
Але наразі повернімося до
розгляду виборчої програми Вік
тора Ющенка, зокрема до його
плану дій “Десять кроків назу
стріч людям”.

КІНЕЦЬ ТІНЬОВОГО
БІЗНЕСУ
Крок третій: Збільшити
бюджет зменшенням податків.
На перший погляд, ця теза не
має сенсу, адже бюджет наповню
ється, головним чином, саме по
датками. А тому, здавалося б, як
можна збільшити надходження до
бюджету, якщо зменшити подат
ки? Насправді ж, тут жодного аб
сурду немає, бо йдеться про
зменшення норми податку.
Увесь цивілізований світ ще зі
студентських років добре знає
про принципову закономірність
Лаффера, що графічно відобра
жається кривою у формі парабо
ли, яка нагадує траєкторію лету
артилерійського снаряда, вистре
леного з гаубиці під певним кутом:
спочатку снаряд набирає висоту,
досягає певного максимуму, а по
тім поступово, втрачаючи висоту,
падає на землю на встановленій
відстані від гармати приблизно
під таким самим кутом, під яким
був випущений.
Те саме відбувається із за
гальною сумою податкових над
ходжень до бюджету, якщо найко
ротшу відстань від гармати до
точки падіння снаряда (тобто на
рівні земної поверхні) ми будемо
вимірювати не сотнями метрів чи
кілометрами, а процентами нор
ми податку.
Коли норма податку невелика,
підприємці різних форм бізнесу

активно працюють на ринку, їх чи
сельність збільшується, а отже, й
збільшується маса (обсяг) подат
кових надходжень до бюджету, аж
поки цей обсяг не досягне можли
вого максимуму надходжень, а
норма — оптимального значення.
Подальше збільшення податкової
норми створює певні труднощі
для підприємців. Багато хто з них
просто банкрутує, бо виручки вже
не вистачає на подальше ведення
господарства, інші тікають у тіньо
ві форми підприємництва. У кож
ному разі, збільшення податкової
норми понад її оптимальне зна
чення призводить до зменшення
обсягу надходжень до бюджету.

Віктор Андрійович. Уявляєте — пе
ретворити бюрократів у справжніх
держслужбовців: примусити чи
новника працювати на громадян і
для громадян, служити громадя
нам, а не командувати ними.
В. Ющенко планує здійснити
переворот історичного значення:
скасувати систему московського
боярства (приказних палат), яка з
деякими наступними видозмінами
на гірше в петровську та більшо
вицьку епоху дійшла до наших днів.
Багатьом із нас це навіть уяви
ти важко. Але службовця, обов’яз
ки якого підпорядковані громадя
нам, можна побачити не лише в
Німеччині, а й у сусідній Польщі,

Совєцькобільшовицька сис
тема панування влади над наро
дом (а такою вона принципово за
лишається й досі) виховала нас у
страху перед владою і владними
охоронцями, яких називають пра
воохоронцями. І так ми поступово
дожилися до того, що правоохо
ронці досить часто стоять не на
сторожі закону, а на сторожі інте
ресів тих, хто має силу: силу гро
шей, майна, влади, посади.
У результаті — менше всього
бояться правоохоронців ті, хто
вчинив найбільше зла.
Щоб правоохоронці — проку
ратура, суди, міліція, інші силові
структури — почали охороняти
демократичне право громадян, а
не адміністративне право началь
ників, котрі цим правом зловжи
вають у власних інтересах,
В. Ющенко пропонує змінити пріо
ритети правоохоронців. Віднині
головним у діяльності правоохо
ронних органів буде не безпека
можновладців, а безпека кожного
громадянина.
Нарешті буде очищено право
охоронні органи від корупціонерів.
На керівні посади В. Ющенко
призначить чесних, високопрофе
сійних офіцерів, яким буде надано

В ЯКІЙ ЧІТКО ВИДНО
КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
У нинішніх умовах кучмономі
ки про криву Лаффера ніхто й не
згадує. Адже встановлена нині ад
міністративна система оподатку
вання, численні винятки з неї для
привілейованих юридичних осіб і
використання податкових органів
для тиску на підприємців — це
зовсім не те, що давно є прийнят
ним для цивілізованих країн ста
більного суспільноекономічного
розвитку.
Тому В. Ющенко цілком спра
ведливо ставить за мету: “Змен
шити податки. Коли вони будуть
справедливими, їх сплачувати
муть усі, — тіньова економіка ви
йде на світло й поповнить бюд
жет”. Водночас В. Ющенко буде
добиватися зменшення оподатку
вання фонду зарплати до рівня
20 %, відокремить бізнес від вла
ди, припинить практику викорис
тання правоохоронних органів
для тиску на підприємців.

ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ —
НАШ ДРУГ?
Своїми головними завдання
ми В. Ющенко вважає очищення
податкових органів від корумпо
ваних чиновників, ліквідацію по
даткової міліції як карального ор
гану, підвищення зарплати чес
ним професіоналам, перетворен
ня податкового відомства у систе
му підтримки й партнерства для
підприємців, змушення олігархів
розплатитися за “прихватизацію”.
В. Ющенко: “Я проти нового
перерозподілу власності, але олі
гархи заплатять справжню ціну за
об’єкти, що їх вони “прихватизу
вали” за безцінь, — мільярди гри
вень підуть на виплату заощад
жень пограбованих громадян”.
Крок четвертий: Змусити
владу працювати для людей,
повести рішучу боротьбу з ко
рупцією.
Мабуть, це найважче із зав
дань, яке перед собою поставив

де реєстрація нового підприєм
ства з відкриттям рахунку в банку і
введенням даних до реєстру по
даткової служби відбувається
протягом одного тижня з моменту
подання документів. Для досяг
нення поставленої мети В. Ющен
ко планує: а) звільнити з посад
казнокрадів і хабарників у струк
турах виконавчої влади, натомість
призначити чесних і порядних
професіоналів; б) скоротити не
потрібні управлінські структури,
зменшити чисельність армії чи
новників, решті забезпечити ви
соку зарплату, бо дешевий чинов
ник надто дорого обходиться на
родові; в) звільнити суддів, які
заплямували себе корупцією і за
мовними рішеннями в інтересах
олігархів; суди більше не карати
муть громадян, а захищатимуть
їхні права; г) зміцнити фінансову
базу діяльності й розширити пра
ва органів місцевого самовряду
вання на рівні міст, селищ, сіл;
д) обмежити втручання держави у
життя людей там, де люди впора
ються самі набагато краще.
Кожен чиновник підпише “Ко
декс честі державного службовця”
й неухильно його дотримувати
меться.
Хтось, прочитавши ці тези
планів В. Ющенка, лише скептич
но посміхнеться.
Але скажіть: оце все намічене
треба зробити чи ні? Треба на
решті ліквідувати корупцію і вста
новити гідні стосунки між грома
дяниномдержчиновником і гро
мадянином — так званим рядо
вим, чи ні?
А якщо треба, то треба це ро
бити, не замислюючись і не сумні
ваючись. До речі, робити це дове
деться всім нам, а не лише прези
денту В. Ющенку.

ЩОБ ЖИТИ МІЖ СВОЇМИ
Крок п’ятий: Створити без
печні умови для життя людей.

належну політичну й матеріальну
підтримку. Боротьба з криміналі
тетом і організованою злочинніс
тю буде нещадною та ефектив
ною.
Водночас буде різко підвище
но рівень захисту громадян від
техногенних аварій і катастроф,
буде вжито рішучих заходів щодо
оздоровлення довкілля та виріше
но проблеми чорнобильців.
В. Ющенко: “Я гарантую, що
інформація про екологічний стан
довкілля буде повністю відкритою
для громадян”.
Крок шостий: Захистити
цінність сім’ї, повагу до батьків
і права дітей.
В. Ющенко рішуче налаштова
ний на термінове припинення де
мографічної кризи і, перш за все,
він зламає тенденцію скорочення
чисельності населення України. А
для цього:
— збільшить не менше ніж у
10 разів грошову допомогу матері
при народженні дитини;
— компенсує втрати сімейно
го бюджету для матері, яка поки
нула професійну діяльність задля
виховання дитини;
— жінкампороділлям гаран
тує якісну й безкоштовну медичну
допомогу;
— створить умови, щоб саме
сім’я, а не виховні заклади стала
гармонійним середовищем для
виховання дітей;
— надасть справжню держав
ну підтримку тим, хто виховує ді
тей, або доглядає людей похилого
віку;
— для батьків буде створено
умови для гідного заробітку не на
чужині, а в себе вдома.
Програмою В. Ющенка перед
бачено відновити мережу держав
них і комунальних дитячих садків і
ясел, насамперед — на селі, а та
кож заборонити продаж дошкіль
них закладів.
Кредити для будівництва або
купівлі житла будуть доступні кож

ній молодій сім’ї — як у місті, так і
в селі.
У короткий термін буде лікві
довано ганебне явище, породже
не кучмономікою — дитяча без
притульність. Серед інших заходів
В. Ющенко забезпечить пріори
тетний розвиток дитячих будинків
сімейного типу. Дітямінвалідам
буде гарантовано безкоштовні лі
ки, медичні засоби, спеціальне
харчування, оздоровлення, ство
рено умови для повноцінного жит
тя в суспільстві.
В. Ющенко офіційно впрова
дить інститут сімейних лікарів.
Для оздоровлення майбутньо
го Нації буде рішуче заборонено
пропаганду аморальності й на
сильства, що нині отруюють сві
домість дітей із телеекрана та ін
ших засобів інформації.
Крок сьомий: Сприяти ду
ховності, зміцненню мораль
них цінностей.
В. Ющенко: “Створюючи умо
ви для всебічного гармонійного
розвитку особистості, високого
рівня освіти й культури громадян,
ми будемо сприяти єдності наро
ду України, орієнтації суспільства
й держави на загальнолюдські
цінності — свободу, демократію,
міжнаціональну й міжконфесійну
злагоду, взаємну повагу й толе
рантність, справедливість і добро.
В оновленій Україні стане нор
мою свобода слова, активна ді
яльність громадських організацій,
політичної опозиції — як запорука
державної політики в інтересах
народу”.
Я знаю, про що Ви думали,
шановний читачу, коли читали ці
програмні наміри В. Ющенка: чи
це не фантастика, і де він на все
це візьме гроші?
Відповім, хоча, можливо, це
видасться комусь нескромним.
Так сталося, що, як журналіст і
економіст, упродовж тривалого
часу мав можливість дещо ближче
спостерігати й аналізувати роботу
В. Ющенка і його колег. І тому мо
жу повідомити, що він — один із
небагатьох фахівців, який не ли
ше знає весь баланс грошових
потоків в Україні та джерела їх
утворення, а й уміє ЧЕСНО ці
гроші витрачати в інтересах
Нації.
За що й був знятий із посади
Прем’єрміністра.
Нагадаю: В. Ющенко був зня
тий із посади глави уряду України
саме через те, що виразно проде
монстрував величезні можливості
господарчого механізму України.
Він “знайшов” (тобто не дозволив
вкрасти) чергову порцію надход
жень до бюджету і впродовж
дев’яти місяців виплатив громадя
нам України борги по пенсіях і зар
платах, що нагромаджувалися за
попередніх урядів і впродовж май
же чотирьох років до цього вважа
лися, по суті, безнадійними.
Віцепрем’єр уряду В. Ющен
ка з питань паливноенергетично
го комплексу пані Юлія Тимошен
ко тоді ж вивела з тіні на світ Бо
жий майже 10 млрд. грн., припи
нила саботаж у системі енергоно
сіїв та від імені уряду домовилася
про надійне і фінансово прозоре
постачання газу в Україну із се
редньоазійського реґіону. Навів
ши порядок у нафтогазовій галузі,
взялася за вугільну, але була
звільнена з посади, а невдовзі
запроторена до в’язниці за сфаль
сифікованим звинуваченням.
Усім відомо: кількість грошей
забезпечує відповідний рівень
життя. Проте далеко не всі здатні
заробити багато грошей і при
цьому залишитися чесними. Вік
торові Ющенку це вдалося.
Закінчення буде.
z
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Подорожні нотатки
Протягом 10 днів було
подолано понад 3500 км!
Якщо в попередні три роки
перевага віддавалася Воли
ні, то тепер — Галичині й По
діллю, отже, траса цьогоріч
ної подорожі пролягла пів
денніше: Дніпропетровськ—
Київ—Васильків—Фастів—
Кожанка—Верхівня—Ан
друшівка—Житомир—мо
настир під Новогородець
ким—Житомир—Острог—
Крем’янець—Града—По
чаїв—Радивилів—Підгірці—
Олесько—Буськ—Львів—
Буськ—Олесько—Золочів—
Межигір’я
(Унів)—Пере
мишляни—Свірж—Бібрка—
Старе
Село—Городок—
Самбір—Кульчиці—Дрого
бич—Нагуєвичі—Сприня—
Старий Самбір—Стрий—
Жидачів—Бережани—Під
гайці—Соколів—Зарвани
ця—Бучач—СкалаПоділь
ська—Кам’янецьПоділь
ський—Адамівка—Зіньків—
Говори—Ялтушків—Бар—
Браїлів—Гнівань—Липо
в е ц ь —О р а т і в — І в ах ни —
Жашків—Київ—Дніпропет
ровськ…
Побувавши в стількох
місцях, ми змогли вповні пе
реконатись у правдивості
слів Лесі Українки “Красо Ук
раїни, Подолля!” Але й Гали
чина з її величними Карпата
ми не гірша, якщо не краща!
На чільному місці у нас стоя
ло паломництво. Ми прагну
ли побувати у святих місцях,
у численних монастирях та
церквах, котрі нерідко є й
видатними історикокуль
турними пам’ятками, взяти
участь у богослужіннях. Вже
у перші два дні подорожі ми
милувалися фресками Ки
рилівської церкви (Київ),
побували в церквах Василь
кова, старих козацьких хра
мах Фастова й Кожанки…
Справжнім відкриттям ста
ло перебування у СвятоДу
хівському монастирі (УПЦ
Київського патріархату),
схованому в сосновому лісі
на Житомирщині. Хоча цей
монастир відкритий недав
но, але ревне служіння міс
цевих ченців Господу вже
здобуло визнання віруючих.
До монастиря нас провів
архієпископ житомирський
та овруцький Ізяслав, який з
особливою теплотою прий
няв учасників експедиції та
показав нам пам’ятки ста
рого Житомира, розповів
про швидке зростання
єпархії, створення трьох
монастирів, духовної семі
нарії. Відзначимо, що на
Житомирщині
особливо
швидко йде процес відрод
ження УПЦ Київського пат
ріархату, незважаючи на всі
спроби загальмувати його.
Так, місцева влада величез
ні державні кошти виділяє
Московському патріархату,
а Українській Православній
Церкві Київського патріар
хату не дала ні копійки!
Взагалі, ми і тут, і під час
усієї подорожі знову й знову
переконувалися, що в Укра
їні, незважаючи на еконо
мічну кризу, активно буду
ються чи відновлюються
храми навіть у найглухіших
селах, люди потроху навер
таються до Бога. Характер
ним у цьому відношенні був
Самбір, де завершується
будівництво величного хра
му на честь св. Павла (Ко
нюшкевича). Його настоя
тель, протоієрей Олександр
Швець, який гостинно нас
прийняв, прагне відродити
також відомий у минулому
Угнівський монастир….
Побували ми і в Тригір
ському монастирі (під Жи

томиром), СвятоАннин
ському (під Крем’янцем) та
СвятоТроїцькому жіночому
(Браїлів) монастирях, у По
чаївській (УПЦ МП) та Свя
тоУспенській Уневській
(УГКЦ) лаврах, а також філії
останньої — СвятоТроїць
кому монастирі у знамени
тій Зарваниці на Тернопіль
щині, бачили чудотворні
ікони та мощі, прикладали
ся до них, пили воду зі свя
тих цілющих джерел та ку
палися в них разом з інши
ми прочанами (СвятоАн
нинський монастир). Від
значили певну позитивну
зміну в Почаївській лаврі, де
нарешті з’явилася скромна
поличка українських книжок
серед моря книжок росій
ських (навіть табличку зро
били: “Книги на украинском
языке”), але неприємно

мавши тяжких катувань, ви
кидалися з вікон, що на тре
тьому поверсі. “Ось чому
ми ніколи не будемо голо
сувати за комуністів та їм
подібних, щоб і нам не до
велося в такий спосіб закін
чувати своє життя”, — під
креслювали оповідачі.
Побували ми й у ряді
музеїв. Найсильніше вра
ження залишив музей геть
мана Петра Конашевича
(Сагайдачного) в Кульчицях
під Самбором. Справа тут
не стільки в експозиції,
скільки в атмосфері любові
й шанування до рідного
краю і славетних його синів.
Велика заслуга в цьому ди
ректора музею пана Богда
на, який активно пропагує
славні історичні й патріо
тичні традиції краю. Дуже
цікавий музей книги в Бере

Наприкінці липня цього літа група науковців та журналістів із
Києва та Дніпропетровська (автор цих рядків, журналісти Мико
ла Чабан та Борис Матющенко, геолог і письменник Юрій Шко
вира) знову, як і кілька років підряд, вирушила в історикокрає
знавчу експедицію, присвячену черговій річниці державної не
залежності України. Як і в попередні три роки, вона проходила
під егідою Національного університету “КиєвоМогилянська
академія” (президент — В. С. Брюховецький) при активній під
тримці ВАТ “Дніпровагонмаш” (А. І. Яловий). Їм, а також ректо
рам Національного університету “Острозька Академія” та
Кам’янецьПодільського педагогічного університету — І. Д. Па
січнику та О. Ф. Завальнюку — висловлюємо глибоку вдячність.
Почаївська лавра
вразив молодик із монас
тирської охорони. У його
воєнізованому одязі впада
ли у вічі нашивки з росій
ським “триколором” і дво
головим орлом. Він відмо
вився назвати своє грома
дянство, відбоярившись
тим, що належить до “чєр
наморскаго казачєства” (де
Почаїв, а де Чорне море!).
На пропозицію нести свою
варту не на українській зем
лі, а десь на території РФ,
“казак” відповів гордови
тою мовчанкою. Виявляєть
ся, не тільки в Севастополі
чобіт московського вояка
топче українську землю!
Ченці Уневського та
Зарваницького монастирів
розповіли про тяжкі сторін
ки минулого, пов’язані з са
танинською владою кому
ністів. Після війни Унев було
перетворено в концтабір
для заарештованих свяще
ників та ченців, а потім
створили жіночу “психуш
ку”, що не заважало однак
владі проводити тут якісь
танцюльки. Пригадалося
біблійне: “Рече безумець у
серці своїм — Бога нема”.
Воістину безумство! Зарва
ницю ж енкаведисти обнес
ли колючим дротом і пиль
нували з вівчарками, щоб
ніхто з віруючих не зміг
пробратися до святого міс
ця. Пригадалося, що й ни
нішньому лідеру КПУ Пет
рові Симоненку миле гасло
Карла Маркса: “релігія —
опіум для народу”, а злочи
ни комуністичного режиму
для нього — лише помилки.
Доречно згадати тут розмо
ву, яка відбулася у нас із жи
телями малознаної перли
ни Поділля — Бучача. В са
мому центрі міста стоїть бу
дівля, де в 30х роках місти
лося НКВД. За свідченнями
місцевих жителів тут допити
було поставлено на конве
єр і нерідко в’язні, не витри

чості письменників,
художників та інших
представників “віль
них мистецтв” і був
майже готовий до
здачі “під ключ”, але
потім економічна кри
за при бездіяльності
влади й керівництва
музею призвела до
нової руйнації. Але ще
не пізно завершити
добру справу…
Бракує часом не
стільки коштів, як еле
ментарних зусиль із
боку громадськості чи
керівництва музеїв.
Якщо деякі з останніх
влаштовують у музеях
вихідні дні чи перерви
у найсприятливішу
для відвідування пору,
то не варто чекати за
Меморіальний образ
доволення потенцій
Зарваницької Матері Божої
них відвідувачів і на
лежної просвіти своїх
земляків. Отож, не
жанах (директор — Ліля
Зінчук), про який ми вже пи дивно було почути біля му
сали в описі подорожі зею у Фастові на наше за
2003 р.; П. Чайковського — питання: “Хто такий Семен
в Браїлові, О. де Бальзака Палій?” — дурноверху від
— у Верхівні, Олеський за повідь: “Письменник”. У с.
мок та деякі інші. Однак му Сприня, де 11—15 липня
зеї переживають тяжкі часи, 1944 р. було утворено УГВР
інколи буквально жевріють, (Українську Головну Виз
а їхній потужний потенціал вольну Раду) — прообраз
не затребуваний державою парламенту самостійної Ук
навіть на десяту частину, раїни, навіть до 60ліття цієї
що теж є однією з причин події не встановлено хоча б
суспільних проблем, особ скромного пам’ятного зна
ливо у справі виховання мо ка. На цвинтарі в Нагуєви
лоді. Спасибі, хоч поляки чах ми марно шукали моги
виручають, масово їдучи в ли батьків Івана Франка,
далекі екскурсії в Україну ці але так і не знайшли! Нема
лими караванами автобу ніякого знаку! У Городку під
сів. Польський уряд навіть Львовом, крім пам’ятника
профінансував відроджен Богдану Хмельницькому
ня музею поета Юліуша зразка 1954 р., нічого не на
Словацького в його родин гадує про величну перемогу
ному будинку в Крем’янці українського війська над
(невдовзі буде його від польським, що сталася у
криття) і показав приклад, вересні 1655 р., а в Жашко
як можна з нічого зробити ві на Черкащині навіть не
“лялечку”, привабливу для чули, що поруч у січні
туристів. Тяжким контрас 1655 р. була ще одна пере
том є замок у Свіржі біля можна битва (Охматівська
Перемишлян. У 80х роках або ж Дрожипільська). І це
він швидко ремонтувався, при тому, що вже наступно
щоб стати будинком твор го року виповнюється 350

ліття цих знаменних подій!
Навіть найкращі з існуючих
та доступних путівників є
неповними й неточними. На
них не вказані навіть такі іс
торичні міста як Бар, Браї
лів, Підгайці, не кажучи про
Браїлівську перемогу коза
ків Петра Дорошенка над
польськими військами С.
Маховського 1666 р., рівну
перемогам під Жовтими
Водами
та
Корсунем
1648 р., чи напівзруйновані
синагоги у Дрогобичі та Ял
тушкові.
Особливо тяжка ситуа
ція в Україні склалася зі збе
реженням замків та фор
тець, історичних садиб. Їх
досить багато на Галичині
та Поділлі, але відбудову
ються замки та фортеці
тільки в Збаражі, Золочеві,
Кам’янціПодільському та
Підгірцях. Стан решти —
надзвичайно тяжкий! На
очах гинуть величні старо
винні замки, як от у Барі,
Бучачі, Старому Селі (Львів
щина) чи у СкаліПоділь
ській. Вони не досліджують
ся, гинуть од вітру й води,
розростання на них дерев
та кущів, від вандалізму “ту
ристів” та “аборигенів”, що
нищать або розтягують іс
торичні будівлі на свої по
треби. У Зінькові на Віннич
чині з великими трудноща
ми вдалося знайти саме
місце, де колись, на над
звичайно красивому погор
бі стояла фортеця. Бракує
навіть елементарного —
якихось табличок та покаж
чиків, не кажучи про путів
ники, розроблені туристич
ні маршрути. З прикрістю
доводиться констатувати,
що сучасна влада в Україні
не прагне розробити цілісну
туристичну систему нового
зразка й подбати про вико
ристання цього могутнього
резерву патріотичного ви
ховання молоді. Було бага
то й інших вражень. Приєм
но вразила черга молоді у
Барі, яка поспішала зареєс

трувати свій шлюб. Що
правда, над цим будинком
виднілися написи, у своєму
поєднанні гідні журналу
“Перець”: зверху — “Буди
нок урочистих подій”, нижче
— “Речі напрокат”.
Хоча експедиція була
паломницькою та історико
краєзнавчою, але не можна
було обійти нашого сього
дення. І справа тут не тільки
в дощах, котрі поливали нас
майже протягом усієї подо
рожі й зовсім не сприяли
врожаю зернових у ряді ра
йонів. Неозброєним оком
можна побачити тяжкий
стан містечок, безробіття,
демографічну катастрофу
України, спустіння сіл. На
віть побачити дітей у селах
стало не такто легко! Люди
все чіткіше усвідомлюють,
хто справжній винуватець
цих бід, усвідомлюють ан
тинародну, антиукраїнську
суть існуючої влади. Про
довжує зростати авторитет
Віктора Ющенка, за якого
майже суціль хочуть голосу
вати галичани, волиняки й
подоляни. Зростає також
популярність Юлії Тимо
шенко. Що стосується Вік
тора Януковича, то вдалося
розшукати аж… трьох його
прибічників, причому один
із них був п’яний, як чіп.
Українці довго запряга
ють, та швидко їдуть. Озна
кою цього є радикалізація
настроїв громадян, їхня го
товність не тільки взяти ак
тивну участь у голосуванні на
президентських та парла
ментських виборах, але й ак
тивно захищати демократію
в Україні і саму незалежну
Українську державу. Щоб ук
раїнська мрія про нормальне
життя в демократичній са
мостійній Україні стала дій
сністю, треба ще наполегли
віше боротися за це. Наші
цьогорічні враження дають
підставу для оптимізму!
z

Отець Юрій МИЦИК,
професор
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феноменів багато — хтось
має 33 зуби, хтось — хвос
та, серце з правого боку;
хтось може пити сірчану
кислоту, їсти скорпіонів, не
спати; когось не бере хо
лод, когось — отрута, а ко
гось, можливо, й радіація.
Та винятки слугують тільки
для підтвердження правила.

Днями Президент Л. Кучма увімкнув новий блок Хмельницької АЕС зі
словами: “З Богом!” і пообіцяв відновити ефективність ядерної енергети
ки в Україні... А місяцем раніше — 7 липня 2004 року представники гро
мадських екологічних організацій, депутати міських рад, працівники уп
равлінь Міністерства навколишнього середовища та Міністерства надзви
чайних ситуацій, деякі журналісти з міст Нікополь, Марганець та обласно
го центру були допущені з дозиметром на майданчик сховища відпрацьо
ваного ядерного палива (СВЯП), розташованого на території найбільшої в
Європі Запорізької атомної електростанції. Сталася ця надзвичайна подія
після того, як на ім’я Президента України було направлено декілька звер
нень від громадян, підкріплених 15 432 підписами мешканців Нікополя…
Звернення було ініційо
ване занепокоєними акти
вістами нікопольської гро
мадської організації “Гро
мадянський дозор”, що
входить до складу Україн
ської екологічної асоціації
“Зелений Світ”. Схвильова
ні мешканці міста закликали
Президента захистити здо
ров’я майбутніх поколінь ні
копольців та саму історичну
козацьку землю. А саме:
накласти мораторій на по
дальшу експлуатацію та
розбудову СВЯП на терито
рії ЗАЕС; створити (із залу
ченням громадськості) уря
дову комісію з обстеження
медикоекологічного стану
реґіону й населення кон
трольованої зони ЗАЕС; за
безпечити, згідно з вимога
ми Оргуської конвенції (яка
була ратифікована Украї
ною в 1999 році), участь
мешканців контрольованої
зони ЗАЕС у прийнятті рі
шень щодо розміщення в
реґіоні СВЯП; запровадити
незалежний комплексний
екологічний моніторинг зо
ни впливу ЗАЕС; забезпечи
ти соціальний захист меш
канців зони впливу ЗАЕС.

НАЙБІЛЬША
В ЄВРОПІ…
Україні, як завжди, щас
тить на слова з префіксом
“най” — усе в нас “найкра
ще”, “найгарніше”, “най
більше”, “найжахливіше”,
“найпотворніше” і так далі.
Не є винятком із цього пра
вила й атомна енергетика: і
катастрофи у нас найжахли
віші, й АЕС у нас — найбіль
ші. І взагалі, у нас багато
атомних електростанцій.
Дуже й дуже багато атомних
електростанцій. Обумовле
но це тим, що, поперше,
саме в Україні був повний
цикл виробництва атомної
зброї (бо — близько до кор
донів, та й уранові руди тут
таки ж присутні); подруге,
за часів радянської влади в
Україні бурхливо розвивали
важку промисловість, що
потребувала великих енер
гетичних затрат; потретє,
важку промисловість розви
вали у зв’язку з необхідніс
тю збільшення чисельності
пролетаріату в Україні, для
того, щоб приборкати укра
їнське селянство. Звідси й
маємо атомноенергетичну
спадщину. Є деякі свідчен
ня, що у свій час товариш
Щербицький опирався роз
витку атомної енергетики в
Україні як тільки міг. Але
партія та Москва сказали:
“Треба!..”
Спочатку будівництво
чергової АЕС планувалося в
Дніпропетровській області,
в районі селища Ігрень
(знаковим для цієї місцинки
є розташування там психі
атричної лікарні). Але в об
комі партії не дуже зраділи
такій перспективі, провели
навіть консультації з тоді ще
молодими, але вже досвід
ченими науковцями, що по

тім склали ядро Дніпропет
ровської організації “Зеле
ного Світу”, та таки ж прав
дами й неправдами домог
лися перенесення будів
ництва в сусідню, Запорізь
ку, область. “Дарунок” за
поріжцям планувалося воз
вести біля самого Дніпроге
су. Але тодішнє запорізьке
керівництво теж не мало ве
ликого бажання бачити АЕС
біля обласного центру. От і
було прийнято майже соло
монове рішення: вибрали
затишну місцинку біля За
порізької ГРЕС. Формально
— на території Запорізької
області, фактично — за 8 кі

лометрів від міст Нікополь
та Марганець. Ні вашим, ні
нашим…
Нагадаємо, що такий
потенційно небезпечний
об’єкт, як ЗАЕС був побудо
ваний у місцевості, що й так
має величезне техногенне
навантаження: в Нікополі
розташовано славнозвіс
ний Нікопольський завод
феросплавів, де, за свід
ченням дозиметриста, що
ходив із делегацією від гро
мадськості по майданчику
СВЯП, “і не такого можна
наміряти”; в Марганці ве
деться видобування мар
ганцевих руд — теж не по
дарунок за радіоактивніс
тю; не слід забувати й про
відходи “життєдіяльності”
Запорізької ГРЕС — міль
йонний тоннаж золовідвалів
із славнозвісного донець
кого антрациту. “Донбас
порожняк не жене!” — до
нецький антрацит не прос
то “світиться”, він “сяє”!
Отже, напевно, за прин
ципом “тут гірше вже не бу
де”, на ЗАЕС швиденько
збудували 5й та 6й енерго
блоки, розповідаючи стур
бованому населенню, що
то, мовляв, будуються ма
кети, тренажери для прове
дення навчань персоналу.
До речі, зараз на території
ЗАЕС знову ведеться будів
ництво якогось об’єкту,
який знову називають тре
нажером. Багато хто з при
сутніх дозволив собі такій
інформації не повірити, і, як
бачите, мав для цього певні
підстави…
Незважаючи на всі стат
ті Конституції, а саме ст. 3,
16, 17, 21, 22, 27; незважа
ючи на всі ратифіковані між
народні конвенції, населен
ня прилеглих до ЗАЕС тери
торій ніхто не питав, чи хо
чуть вони жити на атомній
пороховій бочці, та ще й при
вже не досить позитивному
стані навколишнього при
родного середовища. Біль

УВАГА! АНТИТЕРОР!

ше того, населення вже дві
чі само виказувало свою
думку з приводу цього пи
тання — на референдумі в
1994 та на громадських
слуханнях щодо Запорізь
кої АЕС у 1999 році. І думка
ця була досить однозначна:
не хочемо! Але на це, як
завжди в нашій державі,
ніхто не відреагував.
Знову ж таки, видно, ке
руючись тим же принципом
“гірше вже не буде!”, було
прийнято рішення про роз
ташування на території
ЗАЕС сухого сховища від
працьованого ядерного па
лива.

ЗАЛИШКИ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ,
ЯК ВОНИ Є…
Залишки від АЕС — це
великий головний біль у
всього світу. Взагалі, як із
ними поводитись і куди їх
дівати, не знає ніхто. Над
цією проблемою працюють
величезні європейські інс
титути, проробляючи най
фантастичніші варіанти —
наприклад, відправка цього
сміття на Сонце і тому по
дібне. Але поки ясно одне:
реальної концепції повод
ження з цим небезпечним
мотлохом не існує. Всі схо
вища — це тільки паліатив,
відкладення проблеми “на
потім” аж поки якийсь геній
чогось не придумає чи поки
грім не гримне…
Раніше ми вивозили від
працьоване ядерне паливо
до Росії. Але й у Росії мож
ливості не безкрайні, і до
рогувато. До речі Росія не
дуже відмовляється від від
працьованого палива, бо
гроші йдуть, та ще й має ве
ликі сподівання щодо реак
торів нового покоління, які
можуть працювати на цих
залишках. Сподівається на
це й українська енергетика.
Але ж, людоньки, все це ще
вилами по воді писане…
Напевно, вже дехто чув,
що серйозно обговорюєть
ся проект сховища відпра
цьованого ядерного палива
в Чорнобильській зоні. Мов
ляв, треба ж хоч до чогось її
приткнути. Але що цікаво
(особливо для мешканців
зони ЗАЕС), у цьому проекті
передбачається заховання
відпрацьованого ядерного
палива з усіх АЕС, крім…
Правильно, Запорізької…

ЩО МИ ТАМ
БАЧИЛИ…
Ми побачили 16 контей
нерів (а всього їх передба
чається набагато, набагато

більше — до кількох сотень)
з відпрацьованим ядерним
паливом. Контейнери доб
ре видно черз невисоку сті
ну, що огороджує ЗАЕС (ду
же прошу шановних читачів
запам’ятати цей факт).
Незважаючи на всі по
передні переконання атом
ників, що контейнери абсо
лютно безпечні й нічого не
випромінюють, дозиметр
показав такі результати: рі
вень гаммафону на стінці
контейнера
—
2000
мкР/год., на вході каналів
повітряного охолодження
— 8000 мкР/год., на повер
хні майданчика — 600
мкР/год., по периметру
майданчика до огорожі
ЗАЕС — 120 мкР/год. А нор
ми радіаційної безпеки в
Україні — 50 мкР/год. Звіс
но, це не квартира, це тери
торія сховища відпрацьова
ного ядерного палива,
але… В минулому році
атомними енергетиками
було оприлюднено рівень
гаммафону по периметру
майданчика — 90 мкР/год.
Отже, виходить: чи атомни
ки навмисне занизили оп
рилюднені показники, чи
радіоактивність накопичу
ється. Що буде далі?

“Є СИСТЕМА “ГАММА-1”. ВІДДАМ У
ГАРНІ РУКИ”
Декілька років тому на
гроші фонду “Тасіs” була
створена система “Гамма
1”, що передбачала: моніто
ринг та нагляд за радіацій
ним станом у Нікополі та
околицях, і розташування 10
електронних табло, де по
давалася б інформація про
показники фону. Зараз, і
вже давно, моніторингу не
має ніякого, табло є в Ніко
полі одне, та й те не працює.
Відповідь енергетиків
ЗАЕС на запитання громад
ськості: “Що з системою?”
— вразила відвертістю та

цинізмом. Так, справді, За
хід хотів за свої гроші ство
рити таку систему, щоб мо
ніторити ситуацію і, наскіль
ки це можливо, захистити
себе від імовірного впливу.
Гроші з Заходу закінчилися.
Тепер Міністерство навко
лишнього середовища не
знає, як спекатися цієї сис
теми. Вона нікому не пот
рібна й задарма. І взагалі,
чим менше населення ба
чить різні цифри та обізнане
з ситуацією, — тим краще.
Бо вже нібито підраховано,
що після Чорнобильської
катастрофи більшість лю
дей постраждала не від
впливу радіації, а від пси
хотравми, яку спричинили
публікації в ЗМІ.
Отут, зауважу, панове з
“Енергоатома”, ви явно пе
редали куті меду. Бо радян
ська преса старанно за
мовчувала всі наслідки
Чорнобильської
ката
строфи. Отже, психотрав
ми від надлишку інформації
бути не могло. Люди, які ні
чого не підозрювали й весе
ло крокували в лавах пер
шотравневої демонстрації,
отримали не дози інформа
ції, а дози радіації. Та й лікві
датори катастрофи не від
надлишку інформації хворі
ють та помирають. Може, й
відселення з чорнобиль
ської зони було проведене
через надлишок інформа
ції? Тут уже панове атомни
ки в цинізмі перевищили на
віть східних філософів, які
стверджують, що світ — це
породження свідомості. Але
навіть східні гуру обережно
повчають учнів, що недо
статньо не вірити у тигрів,
аби не бути ними з’їденими.
Що ж стосується фено
мену пана Чечурова, про
якого часто розповідають
енергетики, і якого нібито
ніяка радіація не бере, то
навіть якщо не брати під
сумнів його існування, мож
на погодитися: так, у світі

Сумна людинка, яка че
рез своє демократичне не
хлюйство забула вдома
паспорт (сподіваючись, що
його і так, за прескартою
пустять на об’єкт), похмуро
ходила біля ЗАЕС із рюкзач
ком на плечі, розмовляючи
по мобільному телефону і
час од часу позираючи на
бовваніючі зза огорожі
контейнери. А тепер уявіть
собі таке: замість телефон
чика людинка могла витяг
нути з рюкзачка прилад
GPS для встановлення ко
ординат на місцевості), а
вже потім — мобільний апа
рат. А ще, можливо, якийсь
арбалетик з оптичним при
цілом, малесеньку коробоч
ку з пластидом та чорну
пов’язку моджахеда — на
голову, і з криком: “Аллах
акбар!”… Уявили? Мені мо
торошно, а вам? Україн
ський контингент в Іраку,
розгул тероризму, 11 ве
ресня 2001 року… Пам’ята
єте 11 вересня? Так от, я вас
“заспокою”: безпека СВЯП,
за нормативними докумен
тами, забезпечується тіль
ки “під час падіння на об’єкт
вузлів та деталей літака,
найбільш вірогідною причи
ною пошкоджень є падіння
вала турбіни авіаційного
двигуна”. Вибачте, а як
щодо цілого “Боїнга” або
“ТУ154” — вагою 100—180
тонн? Та ще й із повними
баками пального? А як сто
совно попадання в об’єкт
якоїсь заблукалої ракети?
Снарядів від установки
“Град”? Що, у нас ракети
“не туди” не літають? Чи не
запланованих салютів із бо
єприпасів не робимо? Мелі
тополь, до речі, в Запорізь
кій області знаходиться.
Чи знаєте ви, що коли
хтось зруйнує Кременчуцьку
греблю, то вся територія ЗА
ЕС (разом із СВЯП та сусід
кою — Запорізькою ГРЕС)
просто затоплюється. Пов
ністю. Уявляєте собі масштаб
катастрофи? Дядьку Усамо із
соратниками! Навіть, якщо ти
на нас дуже образишся (все
може бути…), то не треба…
Усім гірше буде.
…При згадці про свої
зустрічі з академіком Са
харовим перший заступ
ник голови Української
екологічної асоціації “Зе
лений світ” Віктор Хазан,
із яким мені випала наго
да працювати, якось роз
повів, що стосовно атом
ної енергетики легендар
ний академік у розмові
сказав: “ Усе почалося з
того, що в Обнинську при
роботі реактора виділя
лося тепло, і вирішили
одночасно й містечко
обігрівати. Бідолашному
Курчатову і в страшному
сні не могли приснитися
ці величезні чудовиська
— сучасні АЕС”. А Саха
ров таки на питанні вико
ристання атома знався.
z

Радмила КОРЖ,
м. Дніпропетровськ

ч. 33 (253), 12—18 серпня 2004 р. z “СЛОВО Просвіти”
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Геноцид
Валерій Франчук.
Триптих: “Вклонися і пом’яни”. 2004 р.
(Світлій пам’яті жертв невинно убієнних
голодомором)

ВИШИТА СОРОЧКА… НА СМЕРТЬ
Лист 82річної Ольги Іванівни СЕРЕДИ, яка нині проживає у
Хмельницькому — це болюча сповідь про жахливі події, поба
чені й пережиті в дитинстві. Дитячі враження — найяскравіші:
мозок із кінематографічною точністю зафіксував найстрашні
ші подробиці реальності. І ні “комуністичне” виховання у шко
лі, ні пізніше категоричне замовчування правди властями й
підвладними їм засобами масової інформації, ні багате на по
дії життя дружини військовослужбовця — ні численні переїз
Пам’ятаю ті події свідо
мо й чітко, деякі — яскраво,
як сьогоднішні…
Народилась я і виросла
в селі Василиха Ставищен
ського району Київської об
ласті. Сім’я у нас була чима
ленька, й жилося нам після
того, як усе забрали в кол
госп, дуже сутужно. У 1930
році мій батько — Терлець
кий Іван Федорович — по
їхав на Алтай, шукати кра
щої долі, бо вдома вже жит
тя не було, а там, ходили
чутки, люди влаштовува
лись і непогано заробляли.
Це була можливість вижити
самому й прогодувати
сім’ю… Однак десь у ман
драх його заарештували,
посадили в тюрму, а потім
відправили на Північ, — і
більше ми тата не бачили.
Відтоді й почалися наші
поневіряння. Матір із чо
тирма дітьми (старшому бу
ло одинадцять років, мені —
десятий) вигнали з хати, в
якій пізніше облаштували
колгоспну контору, де вона
пробула років із 50. Нас
забрав до себе дідусь —
мамин батько.
А в селі тим часом по
чався голод. Уже ні в кого
нічого не було з їжі. Трохи
заможніших усіх розкурку
лили й повисилали з села, в
їх числі й діда мого майбут
нього чоловіка — Павла
Бруньку.
Мій дідусь був бідняком:
виріс сиротою, щоб якось
вижити, пішки ходив на за
робітки на Херсонщину. Хата
в діда невеличка: піч, лежан
ка, стіл і лавка. А над двери
ма — навіс, ніби ґанок. У хаті
— земляна долівка, навколо
хати — призьба…
Та активісти вирішили
діда потрясти — за те, що
взяв до себе жити таку ве
лику сім’ю.
Якось підходжу я до
двору, дивлюся: на обійсті
стоїть підвода. Я насторо
жилася, заховалася за хлів
чик — невеличкий такий,
заввишки з мене, сплете
ний із лози й затинькований
глиною. Глина пооблітала —
і я через дірочки спостері
гаю…
Аж ось підвода від’їха
ла. Я заходжу до хати… Дід
сидить на лавці край стола.
Всі приголомшені, а дід,
гірко посміхаючись, каже
вслід активістам: “Пані, па
ні, коза за густілку смиче…”

Це — що вони важніповно
важні, мають право нишпо
ритивишукувати, а самі
обідрані й голодні, бо як
злазили з хатнього горища,
то з дірявих кишень сипа
лись горох і квасоля — все
те, що вони нахапали з гор
щиків на горищі.
…Якось серед ночі роз
будили нас, дітей, щоб ми
бачили і знали, що може
зробити людина людині, й
остерігалися. Отож, дивлю
ся я — горить каганець, і
моя мама обстригає волос
ся навколо рани на голові
сусідки Ганки (жили ми по
ряд — хата з хатою). Мені з
печі добре видно закривав
лену голову…
Ганчин чоловік, Гаврило,
тількино повернувся з тюр
ми — виснажений, голод
ний. Їжі в хаті — ніякої. Коли
жінка заснула, взяв макого
на, та й бахнув по голові хо
тів убити її, щоб з’їсти. Та
Ганка була цупкіша й про
ворніша, і, слава Богу, за
щіпка легко відщепнулася,
вона й утекла до нас… Гав
рила одразу ж забрали —
приїхали з району, і більше
він у село не повернувся.
А то — йду я зі школи.
Біля сільради стоїть неве
ликий гурт людей. І мене
покликали, трохи розступи
лися, щоб могла підійти по
дивитися. Підходжу, дивлю
ся — стоїть на подвір’ї сіль
ради (колишньої хати роз
куркуленої сім’ї) невелика
діжечка (в таких тісто вчиня
ють), повна нарубаного
м’яса. Я не одразу й зрозу
міла, що це. Мені пояснили,
що це м’ясо — з хлопчика.
Бачу — зверху маленька ди
тяча обсмалена голівка ма
ківочкою доверху. Сказали,
що це два брати — восьми й
десяти років, — що жили за
громадським ставком (мати
їхня вже померла), замани
ли до себе чотирирічного
хлопчика, вбили, порубали
на шматочки й засолили в
діжечці. Хлопчаків тих також
забрали — і більше про них
ніхто не чув…
А то була в нас іще в се
лі сім’я — “Руштини” по
вуличному: мати з сином і
дочкою. То мати з сином за
різали дочку (сестру), та й
поклали на хатньому горищі
біля комина. А стеля валь
кована тоненько — і кров
протікала крізь стелю з го
рища по комину. Зайшла до

ди, ні навіть війна — не зітерли їх із пам’яті. Єдине, чого зав
жди боялася, — сказала нам у телефонній розмові Ольга Іва
нівна, — що не доживе до тих часів, коли зможе відкрито роз
повісти всім про злочини комуністичного режиму, щоб страш
на правда 32—33 років не пішла в небуття, щоб не заростали
бур’янами неоплакані нащадками могили безвинних жертв.
Єдине, чого вона хоче нині, — “щоб цей правдивий матеріал
потрапив у літопис, якщо такий є”.

них сусідка — почула запах
вареного м’яса. Бачить: те
че кров зі стелі по комину.
Спитала, де дівчина… Їх та
кож забрали…
Пізніше моя свекруха,
жителька нашого ж таки се
ла — Федора Павлівна Се
реда — розповідала, як тяж
ко тоді жили й вимирали від
голоду цілі сім’ї, як пухли від
голоду ще живі люди, особ
ливо чоловіки. Пух від голо
ду й мій майбутній чоловік,
Федір Архипович Середа, —
тоді йому було одинадцять
років. Але, Богу дякувати,
якимось дивом вижив…
Поряд із ними — стріха
в стріху — жила гарна сім’я,
з якою вони дружили. Су
сідку звали Олександра —
“Гітька”, повуличному. По
мер у неї спочатку чоловік
(іще зовсім молодий), тоді
— двоє маленьких діточок.
Зосталася вона з хлопчи
ком років 14—15 — Толи
ком. Федя з ним приятелю
вав, хоч він і був старший.
Гарний був хлопчик, висо
кий… І ось помирає Толя.
Нарядили його у вишиту со
рочку, яку вишила йому ма
ти на парубкування. Покла
ли на лавку, головою до об
разів, склали йому руки на
грудях, як належить, щоб
повінчати його з сирою
землею. Коли обмивали,
то, певне, розтерли його
добре теплою водою — і
сталося диво: через деякий
час він підводиться. Роз
дивляється навкруги, обма
цує на собі вишиту маниш
ку, розгладжує руками свят
кову сорочку, радіє, що
його вдягнули у парубоць
ке… Але то було недовго.
Пройшла якась хвилина — й
він тяжко падає на долівку,
навіки закривши очі…
Прийшла весна. Почала
пробиватися зелень, а з
нею — й надія на виживан
ня. Та Олександра, Толико
ва мати, вже ледве волочи
ла ноги. З останніх сил нар
вала вона кропиви. Зайшла
до хати, щоб зварити собі
борщу. Але піч затопити бу
ло нічим. Та й сили вже за
лишили Гітьку, і мертвою
впала вона серед хати: в
одній руці — жмут кропиви,
а в другій — ніж.
Ті ж, хто ще міг хоч трохи
рухатися, з останніх сил хо
дили на роботу. Там (прямо
на полі) варили шліхту — рі
денько заварене борошно.

А щоб було ситніше, кидали
у шліхту полову. І так їли.
А я пригадую, як навесні
дідусь розтирав у макітрі
підсушену полову, а бабуся
добавляла 2—3 гнилі мину
лорічні картоплини, що їх
ми знаходили на городі. По
лов’яники, які бабуся пекла
з тієї потерті, дід називав
маторжаниками. Куснеш
його — і ковтаєшковтаєш,
а проковтнути не можеш:
полова — вона і є полова,
хоч як її не три в макітрі чи
на жорнах.
Ходили ми, як тварини,
— майже на чотирьох: при
дивлялися до землі — що
вона, годувальниця, нам
подарує, щоб укинути в рот.
Почала сходити трав’яна
бузина (ми її бугилою нази
вали). Як тількино з’явля
лася рожевим горбком над
землею, ми її видовбували і
їли — як трюфелі. А вона ж
— гіркаа!.. А листя — ще
гіркіше.
А вже як набубнявіли
бруньки й з’явилися лис
точки на липах, — то вже
була добра їжа, яку можна
було пожувати й проков
тнути. Коли ж зацвіла біла
акація, — це ми вже мали
ласощі! Напихали повен
рот — прямо з комахами!..
Якщо ж знаходили під виш
нею торішній камінчик із
ягоди, — це була просто
розкіш: розкусиш, а там —
зернятко!.. Смачно!.. Певна
річ, мама нам постійно ва
рила кропиву.
Іще люди ходили на по
ля, де достигали зернові.
Ми, діти, боялися туди хо
дити, бо поля охоронялися.
Та й добре, що не ходили,
бо, наївшись після тривало
го голодування вдосталь
молочних зерен, люди час
то від сильних болів поми
рали на місці.
Страхітливим видови
щем було й захоронення
померлих від голоду, особ
ливо ж — як їх забирали з
хат. Цю місію було покладе
но на їздового — Кирика
Івана Порфировича. Щодня
їздив він підводою по селу
та збирав покійників. Захо
див у кожну хату, як міг, во
локом тягнув померлих
надвір, складав їх на підво
ду й відвозив на цвинтар.
Там скидав усіх в одну вели
ку яму. Робив це так, як було
під силу одній ослабленій
людині.

Яма була дуже велика —
глибока, широка й довга. Не
закопували її, доки не за
повнилася трупами. А коли
заповнилася, —викопали
іншу.
Село в нас було велике.
Навіть після війни налічува
лося хат із 400, а тоді, на по
чатку тридцятих, — значно
більше: хата коло хати стоя
ла. У кожній хаті — до шести
дітей. Та батько з матір’ю,
та дід і баба… Було кого во
зити… Так що їздовий Іван
Кирик не встигав за день
об’їздити всі хати.
Ото заходить він до Ма
ріки Чернишук, що жила на
хуторі біля лісу (це розказу
вала її дочка Ліда). Заходить
Іван до хати — в хаті немає
нікого. Бачить: на печі ноги.
Він — давай тягнути її за но
ги з печі. А Маріка й каже:
“Іване, не тягни мене на
цвинтар — я ще жива. Я тро
хи полежу — та й встану…” —
“То що, мені по тебе ще й
завтра приїжджати?..” —
розсердився їздовий, але
таки пішов із хати. Так Маріка
Чернишук відбрикалася від
цвинтаря. По тому ще довго
разом працювали вони в
колгоспі, й Маріка набагато
пережила їздового Івана.
На цвинтарі лишилися
дві великі братські могили.
Воістину братські!.. Їх довго
не закопували — поки в селі
не перестали помирати від
голоду. А як закопали, то не
поставили на них ніякої поз
начки — ні хреста, ні камін
ця. Влада заборонила. Щоб
не знали, і не чули, і забу
ли… Але люди знали й дов
го крадькома показували
тим, хто не знав, — щоб усі
знали, що вона тут, та Вели
ка Братська Могила, в якій
похоронені заморені голо
дом ні в чому не винні люди
— без трун, без хрестів, без
оплакувань…
Минуло 70 літ із тієї
страшної пори. Вже мало
залишилося на світі тих, ко
му тоді судилося зостатися
живими. На цвинтарі на око
лиці села на братських мо
гилах померлих від голоду
стоять тепер два великі ду
бові хрести. Їх витесав сіль
ський умілець Олександр
Андріянович Ревенко. Щоб
люди пам’ятали й були на
сторожі — щоб ніколи не
повторилося щось подібне.
z

Ольга СЕРЕДА

Від редакції: Ці прав
диві слова, опубліковані в
нашій газеті, вже стали
сторінкою літопису. Зго
дом вони ввійдуть до ве
ликої книги пам’яті 33го
року — поряд із сторінками
спогадів інших очевидців.
У кожному селі є такі моги
ли. І далеко не на кожній із
них стоять хрести, про іс
нування далеко не кожної
з них знає нинішнє поко
ління односельців. Попліч
ники Сталіна й Кагановича
добилися неабияких успі
хів у справі нищення на
шого родового коріння, ба
навіть пам’яті нашого на
роду. На щастя, поки що
не безповоротно.
Минулий рік був роком
печального ювілею — 70
річчя голодомору. Про
гресивна громадськість
усього світу визнала голо
домор 32—33го років ге
ноцидом українського на
роду. Та наш Президент у
своєму зверненні до сві
тового конґресу, присвя
ченого дослідженню цієї
трагедії, не відважився
назвати її геноцидом. Досі
у Києві не побудовано обі
цяного меморіалу жертв
голодомору…
Тож справа честі кож
ної порядної людини —
зробити все можливе, аби
цю пам’ять відновити. По
ки ще є серед нас очевид
ці тих злочинів, запишіть
їхні спогади — до наймен
ших подробиць, — ство
ріть літописи своїх сіл,
упорядкуйте могили, по
верніть із забуття імена
всіх задушених голодомо
ром, поставте свічку за
упокій душі кожного з них.
Це наш святий обов’язок
не тільки перед покійни
ми, а й перед нинішнім і
перед грядущими поко
ліннями.
Бо стоїмо сьогодні на
останній межі. Нащадки й
послідовники душогубів і
сьогодні при владі — че
рез нашу волячу довірли
вість і покірність.
Вони вчепилися у вла
ду мертвою хваткою. Вла
ди і грошей ненаситному
ніколи не буває достатньо.
Особливо, якщо цей нена
ситний ненавидить або й
просто зневажає народ,
який довірив йому владу
над собою. Один підступ
носамозакохано посміха
ється нам із велетенських
рекламних щитів. Другий,
розмахуючи прапором ко
льору крові, гатить себе в
груди й ридає над нашими
злигоднями, оглядаючись
при цьому на Москву. Тре
тя прогресивносоціаліс
тично обіцяє нам омріяні
матеріальні блага, не маю
чи для того жодних еконо
мічних важелів. І обіцяють,
обіцяють, обіцяють… Вони
багатоликі, та по суті своїй
— однакові. Як це все нага
дує недалеке минуле!..
Їхні методи нітрохи не
змінилися. Убивство Геор
гія Ґонґадзе і вбивство Ал
ли Горської здійснено за
одним сценарієм… Заги
бель Вадима Бойка і
В’ячеслава Чорновола на
звано випадковістю, хоч
ніхто не сумнівається, що
це не так. Як ніхто не сумні
вається й у тому, що імена
вбивць не будуть названі
за нині чинної влади. Кру
гами ходить вовча зграя
навколо Віктора Ющенка…
Вони винищують сві
точів нації. Чого чекаємо?
Проснімося, не даймо се
бе обдурити знову. Сьо
годні в нас є шанс.
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Де живе слон? В Африці? Неправильно. Він живе недалеко від вас. У Києві, і вже
давно. І ще велика кількість тварин із різних частин світу, і всі тут — у вашому місті.
У кожного свій характер — і цим, здається, вони схожі на нас.
На всі наші запитання зголосилася відповісти завідувач науковоосвітнім відді
лом зоопарку Любов Іванівна Коротка. Саме вона впродовж години (а стільки може
тривати ваша екскурсія) розповіла нам неймовірні історії про неймовірніх тварин.
ЧИ ЗНАЮТЬ КИЯНИ,
ЩО...
— Нашому київському
зоопарку вже 96й рік. Спо
чатку він був на території
ботанічного саду Універси
тету св. Володимира. Зоо
парк збільшувався, а отже,
потребував нової території.
Тож 1911 року перемістився
на шулявські пустирі, де й
існує понині. 1919 року зоо
парк отримав статус націо
нального, почали виділяти
ся державні кошти, з’явила
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ся можливість подальшого
розвитку. І вже на початку
Другої світової війни налічу
валося 238 видів тварин.
Під час окупації вивозилася
велика кількість тварин, про
що були збережені доку
менти — акти про переве
зення. А ще на території зо
опарку був розташований
німецький гарнізон. Після
звільнення Києва залиши
лося дуже мало тварин і
тільки два приміщення —
“ведмежатник” і “лев’ят
ник”. Деяких тварин таки

вдалося повернути з Німеч
чини.
1961 року київською
міською адміністрацією бу
ло прийняте рішення про
генеральну реконструкцію
зоопарку. Так, розбудовую
чись та розширюючись, зо
опарк зміг відновитися та
навіть мав одні з найкращих
на той час у Європі примі
щення для птахів.
У 1999 році розпочалася
реконструкція зоопарку. І,
якщо ви давненько не були
у зоопарку, то варто перес
відчитись, що ваше уявлен
ня про нього таки дуже зас
таріло.
З приходом генерально
го директора Євгена Мико
лайовича Кирилюка почали
ся великі зміни, почалася ре
конструкція. Завершується
будівництво тропічного лісу.

ДОБРЕ, ЩО
ТВАРИНИ НЕ ВМІЮТЬ РАХУВАТИ
Інакше їм би стало погано
від тих цифр, котрі їх оточу
ють кожного дня. Від тієї кіль
кості їжі, яку вони всі разом
з’їдають. А особливо цікаво
було б побачити реакцію сло
на Боя, якби він навчився ра
хувати і дізнався, що спожи
ває за день 150 кг їжі.
— У зоопарку сьогодні
360 видів тварин, близько
100 видів птахів, 3000 тва
рин, які за день споживають
1000 найменувань кормів.
Бо раціон для кожної твари
ни індивідуальний і має
складатися з багатьох ком
понентів. Так, наприклад,
горилі необхідно 32 найме
нування кормів щодня. А
слону — потрібно 20 компо
нентів. Відвідувачі можуть
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побачити, що через певний
проміжок часу проїжджає
машина, що розвозить кор
ми по всіх відділах. Для
прикладу: хижаків годують
один раз на день, оленів та
бізонів двічі. Зрозуміло, що
забезпечення їжею тварин
— це дуже важка справа. До
того ж, тваринам потрібна
ветеринарна допомога й
дорогі лікарські препарати.

ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ
ТВАРИНИ?
— Ми співпрацюємо з
Мюнхенським, Лейпцизь
ким, Братиславським та ін
шими зоопарками. Без цьо
го зоопарк не може існува
ти, щоб не спілкуватися та
не вести обміну тваринами
з іншими зоопарками. Но
воприбульці — це білі орів
си, червоні ібіси (цих яскра
вих пташечок важко не по
мітити), пінгвіни Гумбольта,
бурі капуцини — мавпи, що
їх недавно привезли, а вони
вже дали потомство.
Ми хочемо, щоб наш зо
опарк був справді європей
ського ґатунку. Ми є члена
ми Європейської асоціації
зоопарків, а також Азіат
ської. Кожного року до нас
приїжджають куратори, які
перевіряють умови утри
мання тварин. Тільки якщо
умови відповідають догово
ру, Асоціація передає тва
рин зоопарку.

ЧИ МОЖНА ВІДВІДУВАЧАМ ГОДУВАТИ
ТВАРИН?
Звичайно, ні — це знає
мо ми всі. Та порушення
трапляються щодня. І під
кидають тваринам їжу тут
не лише діти, а, що найціка
віше, й дорослі разом із ни
ми. Порада: якщо вам так
кортить погодувати тварин,
— підіть в “Українську сади
бу”. Так називається кон
тактний зоопарк, де вхід
вільний, а тварин можна
торкатися, та й їжа для них
коштує лише 1 гривню. А
щоб не сплутати пелікана з
гускою (що якось було), бі

ля приміщень з тваринами
висять стенди з вичерпною
інформацією про них. Також
і застерігаючі написи, як от,
наприклад, біля мавпочок.
Оскільки вони є доволі не
передбачуваними, можуть
кидатися усім, що потра
пить під руку. Між іншим, ін
коли дуже цікаво спостері
гати, хто кого вивчає: мавпи
людей чи люди — мавп. Бо і
ті, й інші перекривляють од
не одного через ґрати.

ЗНОВУ ПРО БОЯ.
І НЕ ТІЛЬКИ
Чомусь найцікавішими
для дітей завжди є тварини
великі за розмірами. Це бе
гемот, носоріг і, звичайно,
слон. Скільки поколінь дітей
змогли побачити нашого
київського носорога, який,
(точніше — яка) 1968 року
народження?! Слонові Бою
не набагато менше, він на
родився 1976 року.
Ощасливила недавно
працівників зоопарку поява
на світ лошати Пржеваль
ського. І, здається, таких
щасливих моментів тут ба
гато.
У зоопарку живуть не
лише представники тварин
ного світу різних куточків
планети, сюди також при
носять скривджених тварин
мисливці. Тож тепер тут
проживає і лелека з одним
крилом. Що сталося із цим
прекрасним птахом — неві
домо, проте можна бути
спокійними — тут про нього
піклуватимуться.
Раніше тут траплялися
нещасні випадки з тварина
ми. Їх викрадали та просто
вбивали. Нині зоопарк ре
тельно охороняється, тому
такі історії більше не повто
рюються.
Порада для тих, хто
хоче стати власником ек
зотичних тварин: звичай
но, їй потрібно забезпечити
необхідні умови співісну
вання з вами. І слідкувати
за тим, щоб ваша тваринка
не залишила свого місця
проживання, адже за цим
можуть потягтися трагічні
наслідки. Мавп, узагалі, ду
же небезпечно тримати
вдома, оскільки це — непе
редбачувана тварина і мо
же наробити лиха.

ПРО ПОБАЧЕННЯ
В ЗООПАРКУ
Ви помиляєтесь, думаю
чи, що до зоопарку ходять
тільки діти. І двічі помиляє
тесь, якщо скажете, що вам
буде сумно дивитися на тва
рин у неволі. Якщо ви так
вважаєте, то, мабуть, давно
були в зоопарку! Дайте колір
своїм сірим будням. І, якщо
ви юнак, здивуйте свою дів
чину! Вона буде приємно
вражена, а після такого ек
зотичного побачення буден
ність піде від вас назавжди.
z Ярослава СОЛОНСЬКА

Фото Г. ОБОРСЬКОЇ
ч. 33 (253), 12—18 серпня 2004 р. z “СЛОВО Просвіти”

10
НЕЗАБУТНІ
Осінь володарювала на землі,
готуючи її до зимового сну. Кольо
рове листя неохоче зістрибувало
з гілок дерев і, виконавши складні
піруети під прохолодним подувом
вітру, закінчувало своє мандрівне
життя на землі різнобарвним шур
хітливим килимом. З вицвілого за
літо неба, пробиваючись через бі
лі пухкі хмаринки, визирали то
ненькі сонячні промінці, нагадую
чи останню надію на повернення
тепла і втілення земних мрій. Їх
залишилося небагато, але поміж
них вирізнялася одна, найзаповіт
ніша: побачити свій задум, свою
кропітку роботу над другим томом
роману “Листя землі” не окреми
ми розрізненими частинами, на
друкованими в журналах “Осно
ва”, “Світовид”, “Дзвін”, “Крини
ця”, газеті “Літературна Україна”,
а оформленою, завершеною, по
єднаною з окремих листочків,
комп’ютерних варіантів — у книгу,
потримати її в руках, вдихнути сві
жий запах друкованої фарби. Не
судилося…
Нові книги роману “Листя зем
лі” Володимира Дрозда, письмен
никашістдесятника, видані окре
мим фоліантом, запізнилися, то
му що письменник уже “зійшов із
потяга живих, вийшов із остан
нього вагона, із останньої сходин
ки ступив — пасмом сивого тума
ну, видихом Бога, згустком ніким
ніколи не дослідженої, безімен
ної, небесної, неземної енергії”. А
його титанічна праця, думки,
спостереження відкрилися нам на
сторінках так довго очікуваного
“Листя землі” — народної епопеї,
дивовижного візерунку Краю,
людських доль, реальних голосів
поліських селян.
Довгий шлях пройшов пись
менник до створення справді
“книги книг”: задум народився,
ще коли йому було 22 роки, потім
— ретельне збирання, занотову
вання спогадів багатьох людей,
свідчень односельців, щоб ожила
й промовила голосами до сучас
ників історична пам’ять поколінь.
На думку Ліни Костенко, яка пос
лідовно осмислює у своїй твор
чості — щоб минуле не зникло на
завжди — тему історичної пам’яті,
“велику книгу нашого народу” й
досі ніхто не написав. На жаль, Лі
на Костенко має рацію — такої
книги ще не існує. Можливо, в
майбутньому вона буде створена,
але не одним автором, бо на це
письменнику знадобилося б ціле
життя; структурно така книга мог
ла б складатися із великих частин,
написаних у різних реґіонах Украї
ни та зв’язаних у єдине ціле істо
ричною пам’яттю народу. Можна з
упевненістю констатувати, що по
чаток уже відбувся, й історична
пам’ять поліського Краю “запуль
сувала” на сторінках роману
В. Дрозда “Листя землі”.
Письменницький задум ство
рити “художні життєписи своїх од
носельчан”, втілений на сторінках
першого тому роману “Листя зем
лі”, надрукованого 1989 року в
журналі “Вітчизна”, а 1992 року —
окремою книгою, відзначеною
Державною
премією
імені
Т. Г. Шевченка, був логічно про
довжений у другому томі народної
епопеї. Слід нагадати, що перші
його частини були апробовані в
літературних журналах, починаю
чи з 1995 року, і тільки 2003 року
роман вийшов окремою книгою. У
“нових книгах” роману В. Дрозд
звернувся до складних історичних
періодів у житті країни: станов
лення радянської влади на селі,
голод та репресії 30х рр. ХХ ст.,

Про-читання
героїчні сторінки війни, повоєнні
роки. Широта охоплення життєво
го матеріалу зумовила складність
композиції твору, багатолінійність
його сюжету, різномантність ху
дожніх засобів. Усі події роману
подаються письменником через
світогляд народу, отже, часто опо
відачі нехтують поясненнями си
туацій із точки зору “здорового
глузду”, надаючи перевагу міфіч
ності. В. Дрозд дає сам собі ви
черпну характеристику, називаю
чи себе “записувачем, писарем”,
який із намистинок людських доль
утворює епічне полотно — літо
пис, крок за кроком висвітлюючи
страхітливі реалії минулого.
Центром, що об’єднує всі кни
ги роману “Листя землі”, постає
авторська концепція добра і зла,
виражена в змісті та в образній
системі твору. В. Дрозд підносить
її на загальнолюдський мораль
ний рівень, окреслюючи як проб
лему духовності людини. У своїх
роздумах про добро і зло він під
водить героїв роману до розумін

33го року, коли “люди пакульські
гасли, як каганчики”. Автор роз
гортає картини суворої дійсності
голодного села через ряд промо
вистих деталей: ліпили балабуш
ки із глини, рвали листя з липи,
квіт акацій тощо.
Рисами добра і доброти пись
менник наділяє Нестора Семиро
зума та його дружину Уляну, бере
гиню роду. Цікавим є факт, що
прізвище матері В. Дрозда справ
ді було Семирозум, а діда його Се
мирозума називали майстром на
всі руки. Нестор уміє лікувати, пе
редбачає майбутнє, здатен на
“диво” (покарати злу людину,
претворивши її на вовка, “оживи
ти” односельця) тощо. Він — уо
соблення душі рідного Краю. От
же, пам’ять про нього передаєть
ся не лише у роду, а й серед одно
сельців, а хрест на його могилі
сприймається як символ незни
щенності добра, віри, надії. Для
утвердження ідеї незламності на
родних духовних ідеалів В. Дрозд
використовує образ куща калини,
що виріс на місці спаленого новою
владою хреста на могилі Нестора.
Розгортаючи тему добра в
“книзі” “Розказ про криницю Се
мирозумову”, В. Дрозд дотриму
ється міфопоетичних канонів про
справедливість добра, зображую
чи боротьбу радянської влади з
релігійними “пережитками” в
Краї, що призвело до знищення
джерела: закидали землею, ут
рамбовували дерев’яними товка
чами, заливали цементом, навіть
підірвали частину гори, яка похо
вала криницю. Прозаїк утверджує

Роздуми
над трилогією
Володимира
Дрозда
“Листя землі”
ня Бога, який зображений у
творі за християнським світо
баченням оповідачів. Автор
ська ідея божественного нача
ла, що поєднує в собі добро та
любов, розкривається в образі
Тані Чорної. Оповідь про її долю
вибудовується на антитезі: тра
гічне (голод, хвороби, зґвалту
вання воєнними, тяжка праця,
самотня старість) — щасливе
(світ природи). Останнє спов
нене духовного сенсу, що його
дарує людині природа, яка в
романі виступає єдиним другом
героїні, служить джерелом її по
зитивних переживань (“сонечко
блисне уранні — і радієш”, “а най
більшою радістю моєю було — до
лісу піти, із лісом говорити, душа в
душу ми з ним жили”). Між лісом і
героїнею відбувається постійний
емоційний діалог (“ліс мене упі
знав і теплом у душу дихав”, “ліс
мене чув, і я лісу голос чула”, “із
лісом розмовляю, лісу вклоняю
ся”), ліс у цьому контексті — перед
усім, узагальнений чинник психо
логічної характеристики, спосіб
“розкриття душі” героїні. У свідо
мості Тані навколишнє середови
ще контамінується, насамперед,
із сферою родинного буття. На
прикладі сім’ї Чорних В. Дрозд
зображує жахливу трагедію укра
їнського народу — голодомор
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незнищенність віри в душах наро
ду, промовиста в цьому плані де
таль: вода знайшла собі вихід.
Уособленням зла в “Розказі
про криницю Семирозумову” є
образ Нестірка Волохача, онука
Нестора Семирозума, якого дід
свого часу врятував — іще немов
лям. Зображуючи Волохача, пись
менник виділяє ситуації, спроек
товані на руйнування життя, що
призводить до руйнування осо
бистості: розорення церкви, спа
лення ікон, висилка отця Олексан
дра до Сибіру. Відмовившись від
Бога в душі, “релігійних забобо
нів” предків, персонаж зазнає мо
ральної деградації, стає істотою,
духовно спустошеною, з пануван
ням злого духу в його єстві: “Дия
вол у його душі заблудлій кубло
чорне звив, і наплодив дияволят,
як гадючат гадюка”.

Мотив страху є наскрізним у
зображенні історичного періоду в
Краї. За З. Фройдом, розрізняють
страх раціональний, зумовлений
зовнішніми факторами, і страх
глибинний — ірраціональний.
В. Дрозд, розгортаючи мотив
страху, саме акцентує страх ірра
ціональний, що пов’язується в ро
мані з народними переказами про
Змія в лісі, який витягає силу з лю
дей. В одному з епізодів є трагіко
мічна деталь: селяни самі списки
складали, хто наступний у черзі
потрапити до Змія і зникнути без
вісти.
Образ Змія — один із багато
значних символів світової культу
ри, а боротьба з ним — один із ар
хаїчних фольклорних сюжетів, у
якому яскраво простежуються мі
фологічні корені. Він представле
ний у міфології та релігії народів
світу, практично в усіх християн
ських переказах та легендах. Ско
ристався цим образом і В. Дрозд,
переосмисливши його. Уособлен
ням Змія в романі є Надсекретний
Об’єкт, побудований в урочищі
Зміїному. Для московського ке
рівництва Об’єкт — хворобливо
фантастична ідея: прокласти під
річкою Невклею тунель, у якому
сховається танкова колона й “за
мить опиниться на протилежному
березі”. За допомогою Змієвих
слуг (Шльоми, Агаса, Альохіна)
Об’єкт перетворився на пекло для
Краю. “Наявність пекла породжує
страх перед владою, а страх —
формує нову людину. Страх —
найголовніший творець суспіль
ства”, — розмірковував капітан
Агас. Смерть зображена пись
менником у “Книзі Страху” в двох
аспектах: фізичному — для в’яз
нів, духовному — для катіввико
навців, які втратили людську по
добу, перетворилися на зазомбо
ваних істот, підпорядкованих од
ній меті — вірно служити обрано
му ідолу, Сталіну. Мав рацію
Іван Фізер (США), вручаючи на
городу від Фундації Омеляна й
Тетяни Антоновичів В. Дрозду
за перший том роману “Листя
землі”, відзначаючи його наси
ченість “мало не апокаліптични
ми жахами і стражданнями”.
Дотримуючись народних ві
рувань про перемогу добра над
злом, В. Дрозд вводить у кон
текст твору опис стародавнього
ритуалу знищення чорної сили
зла в Краї. Його здійснення від
ведено жінці. Виконавцем цієї
місії стає на прохання мньовчан
здавна шанована в народі Уля
на Несторка. Уляна зібрала се
меро молодих дівчат, які всю ніч
вишивали білий рушник — як
втілення світла й добра — для
перемоги над нечистою силою,
потім пливла на катері, наоста
нок розстелила рушник на пе
рехресті трьох доріг, тричі пе
рехрестила. Використані В. Дроз
дом фольклорні елементи, май
стерно вкраплені в роман, допо
магають розкрити багатство ду
ховного світу поліських селян, їх
високий духовний рівень. Симво
лічним є образ рушника, що вико
нує роль оберега Краю.
Нові книги роману “Листя зем
лі” характеризуються взаємопе
реплетеністю сюжетних ліній і мі
фологічною насиченістю, вони —
своєрідне послання майбутнім
поколінням, щоб не заблукали на
візерункових життєвих стежках,
зробили правильний вибір, керу
ючись божественною концепцією
добра й любові, заради них і гомо
нять герої книг В. Дрозда, опові
даючи про свої нелегкі долі.

НОВЕ ВИДАННЯ

«ÄÓØÀ ÆÈÂÅ
ËÞÁÎÂ’Þ
É ÑËÎÂÎÌ...»
Поетичну квінтесенцію но
вої збірки харків’янина Воло
димира Калашника “Бентеж
не надвечір’я” (Харків: Май
дан, 2004) можна було б ви
значити так: “Злилися радос
ті й жалі у поетичних животво
рах” (В. Барва). Художньо
образні антитези — це ті ком
позиційні елементи, що вира
жають її самобутність. Напро
чуд світлі суперечності в су
проводі передвечірніх дещо
стриманих інтонацій пронизу
ють мовленнєвий простір усієї
книжки. Рання осінь віку лі
ричного героя, що принесла
чималі здобутки, втішає й
водночас бентежить його мо
лоду душу. Невблаганний час
як об’єктивна данність і не
старіюча душа — ключова ан
титеза збірки.
Духовне життя поета — це
низка зневірумирань і воскре
сінь. Запорукою неодмінного від
родження душі є “ЛюбовМесія”.
Їй одній вона служить, знаючи,
що спасіння — лише з нею й через
неї. Особливість такої любові ви
ражається через її “старомодну”
природу — безкорисливість. Такій
любові чужий дріб’язковий егоїзм
чоловікавласника. Почуття лі
ричного героя не лежать на долів
ці буття, а перебувають на високих
щаблях духовності — на тих щаб
лях, де чути відлуння Дантових со
нетів до Беатріче.
Герой В. Калашника знає, що
збагнути сутність кохання немож
ливо, й тому доходить висновку,
що у природи, життя й кохання —
Свої закони /І своє беззаконня теж.
Він впадає в такий собі лірикопо
етичний агностицизм, крізь пеле
ну якого світ постає безмежним у
часі й просторі, наповненим ча
рівними таємницями, несподіван
ками, відкриттями.
Важко збагнути, як авторові —
професору, доктору філологічних
наук, відомому в Україні лекси
кографу — вдається перемикати
регістр свідомості з науки на мис
тецтво, переходити з простору
прагматики до простору худож
ньообразної лірики. Можливо,
відповідь треба шукати в семанти
ці його провідних афоризмів, та
ких, як оцей: Душа живе любов’ю й
словом.
Тривожний біль за майбутнє
доходить межі, за якою — відчай і
зневіра: Болить душа за тебе, Ук
раїно, — / Синів невдячних стільки
маєш ти, / Сліпих героїв чвар і сує
ти…
Поетичним здобутком автора
є його переклади світової класики
(О. Хайям, Ф. Петрарка, Й. Гете,
П. Верлен, С. Єсенін, О. Блок та
ін.). Автор шанобливо ставиться
до тексту оригіналу й водночас не
втримується від бажання делікат
ного перетрактування художнього
образу. Наприклад, переклади О.
Блока: Та час настав, і ти пішла із
дому, /Я зняв обручку і шпурнув у
ніч… Я кликав, але ти не озирну
лась, /Я сльози лив, не зглянулася
ти, / У синій плащ печально загор
нулась, / Щоб в ніч холодну з
пам’яті піти.
Нова збірка вченогопоета
рясніє багатьма мудрими й водно
час художньо вишуканими поезія
ми, яку із задоволенням візьме в
руки український читач.
z

z

Любов ЯШИНА

Володимир ПІВЕНЬ,
м. Слов’янськ Донецької обл.
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«Просвіта» сьогодні

МОЛОДЬ
Юнаки і дівчата з молодіжних організацій
— “Молодої Просвіти”, НСОУ “Пласт” і “Мо
лодіжного націоналістичного конґресу” —
кількох реґіонів України спільно зі Скаут
ською організацією харцерів Польщі прове
ли впорядкування українського цвинтаря в
передмісті польського міста Каліш — Щи
пьорно. Там поховані вояки Симона Петлю
ри, які спільно з військовими маршалка
Польщі Юзефа Пілсудського билися з біль
шовиками і після поразки були інтерновані в
Польщу та проживали у військових таборах.
У 1944 році український військовий цвинтар
у передмісті Каліша був знищений радян
ськими військами. Лише на невеликій його
частині збереглися побиті хрести із тризуба
ми, які нагадували, що ця земля стала ос
таннім притулком для сотень українців. У
1999 році українська громада Каліша вста
новила на цвинтарі пам’ятний знак на честь
захисників України. І от нарешті наприкінці
цьогорічного липня спільними зусиллями
української та польської молоді кладовище
було впорядковане.
Українську делегацію очолювали Віталій
Мороз — Голова ВМГО “Молода Просвіта”,
Сергій Годлевський — заступник голови Во
линської обласної організації УНП та Ігор
Гузь — голова Волинської обласної органі
зації МНК. Польську сторону представляв
інструктор станиці харцерів міста Зґеж
Ярослав Горецький.
Акція була профінансована Головною
радою харцерів Польщі, Міністерством
охорони пам’яті й мучеництва республіки
Польща та Міністерством у справах сім’ї та
молоді України. Такий поважний патронат
дозволив нам безкоштовно відвідати сусід
ню державу та вклонитися землякам, по
леглим за незалежність Батьківщини. Крім
Щипьорно, ми ушанували покладанням кві
тів поховання вищих офіцерських чинів ар
мії УНР на кладовищах “На рогаці” та “Мей
кове” в Каліші й на православному кладо
вищі у Варшаві.
Впорядкування українцями могил спів
вітчизників викликало величезний інтерес
польської громадськості. За три дні нашого
перебування в Щипьорно цвинтар відвідали

НАДБАННЯ
Школа стала базовим майдан
чиком Інституту українознавства
(таких шкіл в Україні — 24). Педа
гогічні й методологічні зв’язки з
центром українознавчої науки кра
їни допомагають упроваджувати
українознавство в навчальнови
ховний процес, що сприяє відрод
женню самосвідомості українства
на теренах Луганщини.
Наступним кроком у розбудові
української національної школи в
обласному центрі стало створен
ня Асоціації українськомовних
шкіл, яку очолив п. Юрій Принь.
Три школи з українською мовою
навчання (№ 21, 31, 59) співпра
цюють, ділячись здобутками на
шляхах українізації нашого зросій
щеного реґіону.
Але, мабуть, шлях до україн
ської національної гімназії ім. Бо
риса Грінченка був би ще тривалі
шим, коли б не активна співпраця
вчителів, адміністрації школи з лу
ганською “Просвітою”, з її керів
никами — головою обласної
“Просвіти” Володимиром Семис
тягою та головою міської “Просві
ти” Юрієм Кисельовим. Більшість
педагогічного колективу нашої
школи стає активними просвітя
нами, бере участь у всіх заходах
луганської “Просвіти”, учні пере
магають у багатьох конкурсах, іні
ційованих “Просвітою”.
Олександр Бухалін та Олена
Мінко — переможці конкурсу ре
фератів до 135ї річниці від дня на
родження М. С. Грушевського. По
ліна Середа, Олена Мінко, Олена
Щербакова — переможці обласно
го конкурсу творчих робіт до Дня
української писемності та мови.
Гурти української пісні й слова на
шої школи — постійні учасники за
ходів луганської “Просвіти”. Най
більше запам’ятався День матері
(підготувала голова Артемівського
районного об’єднання “Просвіта”
міста Луганськ Олена Іщук разом із
учнями 6—8 класів), виступ гуртка

ПАМ’ЯТЬ ПОКОЛІНЬ
Нещодавно завершив свою роботу десятиденний українськопольський табір
“Пам’ять поколінь”, проведений Всеукраїнською молодіжною громадською орга
нізацією “Молода Просвіта”. Акція була присвячена вшануванню пам’яті україн
ських воїнів, полеглих на польській землі в період 1918—1921 років.

Учасники табору “Пам’ять поколінь”

кілька місцевих і загальнопольських телера
діокомпаній, кореспонденти друкованих
ЗМІ. Віддав честь загиблим і віцепрезидент
міста Каліш.
Звісно, що для таборовиків з України пе
ребування в Польщі було не тільки робочими
буднями. Польські друзі підготували для
гостей чудову культурновідпочинкову про
граму. Ми відвідали музей і міську ратушу в
Каліші, поклали квіти до пам’ятника Тарасо
ві Шевченку у Варшаві, де мали півгодинну
екскурсію. Пройшлися і старовинними ву
личками Любліна.
Гостювали ми в домівках харцерів у Лод

зі та Зґежі — побачили, як живе наймасові
ша молодіжна організація Польщі. Цікаво: ця
скаутська організація (заснована в 1911 ро
ці у Львові) набула такої популярності серед
поляків, що не була скасована і в комуніс
тичні часи. Нині лави харцерів об’єднують
понад 200 тисяч членів.
Специфіку польського скаутингу ми від
чули, перебуваючи на харцерському таборі у
ВармійськоМазурському воєводстві біля
міста Ожич. Наметове містечко розташува
лося серед лісів і найбільших у Польщі Ма
зурських озер — на землі, що належить хар
церам. Воно виростає тут щоліта. Дорогу до

табору спеціально не асфальтують, щоб та
боровики відчували якнайтісніший зв’язок із
природою.
Подорож до Польщі — це нові друзі, не
повторні враження, спільні українсько
польські ватри, на яких звучали і “Hej so
koly”, і “Ogen”, і “При долині кущ калини”, і
“Там під Львівським замком”, і “Ой на горі
два дубки”. Щоденна культурна програма
яскраво показала українську молодь, взага
лі, й “Молоду Просвіту”, зокрема. Справ
жньою зіркою вечорів біля вогнища став
співакбандурист, голова “Молодої Просві
ти” Віталій Мороз. Були українськопольські
пісенні дуелі, спільні концерти; поляки вив
чали й виконували українські пісні, українці
— польські. Особливо вразило харцерів
звучання бандури.
Про атмосферу, яка панувала там, най
краще говорять самі учасники.
Семен ІВАНОВ, Луцьк, МНК: “Мене вра
зило все — Польща, поляки, їхня обізнаність і
доброзичливість, терпіння наших комендан
та й бунчужного. Ми, українці й поляки, зали
шились дуже задоволені цим табором. Спів
праця з сусідами для нас дуже важлива”…
Наталка ПРОГНІМАК, Полтава, “Моло
да Просвіта”: “Дуже вразила підтримка поль
ської сторони та повага, з якою ставилися до
нас. Відчувається, що ми зробили корисну
справу. Сподіваюся, що такі заходи стануть
доброю традицією. Ми єдині з поляками в
бажанні вшанувати пам’ять загиблих”.
Олег ПАШИН, Олеся БЛАЩУК, Київ,
НСОУ “Пласт”: “Велика справа. Великий
вчинок. Але згадаймо, скільки героїв лежить
і в нашій українській землі, за яку вони від
дали своє життя. Згадаймо вояків УСС, УПА,
Героїв Крут і Базару, козацькі цвинтарі… По
переду — багато роботи”.
15 серпня 250 харцерів приїдуть в Украї
ну, в село Коснюхівка Маневицького району
Волинської області, аби впорядкувати похо
вання воїнів армії Пілсудського. “Молода
Просвіта” візьме активну участь у цьому за
ході. Зараз ми відновлюємо пам’ять про лю
дей, які віддали життя в боротьбі з “червоним
демоном”, — пам’ять, яка не має кордонів…
z

ЛУГАНСЬКУ УКРАЇНСЬКИМ — БУТИ!
Завдяки державницькій
позиції Луганського облас
ного об’єднання “Просві
та” та обласного об’єднан
ня громадських організа
цій національнодержав
ницького спрямування се
редня
загальноосвітня
школа № 59 гуманітарно
художнього профілю з ук
раїнською мовою навчан
ня обласного центру стала
українською
гімназією
ім. Бориса Грінченка, що
не може не порадувати
всіх тих, хто бореться за
утвердження рідної мови у
своїй державі.
Просвітяни-вчителі гімназії ім. Бориса Грінченка (перший
ліворуч — деректор гімназії Принь Юрій Васильович).

шанувальників української мови
(керівник Олена Осичнюк) на святі
до 140річчя від дня народження
Б. Д. Грінченка, радіопередача до
річниці від дня народження Олени
Теліги (ведучі — голова луганської
обласної жіночої організації Всеук
раїнського товариства імені Олени
Теліги О. А. Осичнюк і голова Лу
ганської
міської
“Просвіти”
Ю. О. Кисельов). А яким вражаю
чим дійством був виступ молодих
просвітян школи під час святкуван
ня 190річчя від дня народження
Тараса Шевченка на центральній
площі міста і в УкраїнськоКанад
ському центрі “Відродження”, про
ведений спільно з обласним об’єд
нанням “Просвіта”. Кілька років
поспіль учні школи відзначалися в
обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу знавців української мови
ім. Петра Яцика.
Учніпросвітяни нашої школи з
ініціативи Луганського обласного
об’єднання “Просвіта” підтрима
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ли Всеукраїнську акцію зі збору
коштів на спорудження Тарасової
церкви в Каневі — тільки перший
внесок становив 152 грн., а також
зібрали 70 грн. на побудову
пам’ятника Олені Телізі в Києві.
Плідна робота просвітян нашої
школи (сьогодні — вже гімназії
ім. Бориса Грінченка) дає свої ре
зультати. Нас знають і шанують не
тільки на Луганщині, а й у столиці.
Школа активно співпрацює зі Злу
ченим УкраїнськоАмериканським
Допомоговим Комітетом (голова —
Григорій Малиновський, заступник
голови — Віра Принько), який що
річно спонсорує поїздки наших уч
нів на Різдво Христове до Галичини,
Волині, Поділля, а влітку — на від
починок до Чорного моря. Київські
меценати забезпечують безкош
товні сніданки дітям початкових
класів, подарували школі різограф,
що дозволяє випускати учнівські
поетичні збірки, шкільні газети.
Традиційними в школі стали

зустрічі вчителів, молодих просвітян
із відомими діячами України, народ
ними депутатами, українськими
державниками — Левком Лук’янен
ком, Костянтином Ситником, Воло
димиром Шовкошитним, головою
НСПУ Володимиром Яворівським,
літературознавцем Дмитром Сту
сом, письменником Анатолієм Пог
рібним, лауреатом національної
премії імені Т. Шевченка Василем
Голобородьком, лауреатом премії
імені Гірника Іваном Низовим.
Яким бачиться майбутнє нашої
гімназії?
Мріємо про те, щоб вогонь
Грінченкової любові до рідної мови,
України запалив дитячі серця. У
найближчих планах гімназії — на
лагодження зв’язків з Олексіїв
ською середньою школою, де сім
років працював Борис Грінченко і
де знаходиться музей його імені;
співпраця з викладачами кафедри
української літератури Луганського
національного педагогічного уні
верситету імені Тараса Шевченка
та колективом Східноукраїнської

Євген БУКЕТ,
заступник голови
ВМГО “Молода Просвіта”
філії інституту літератури НАН Ук
раїни імені Тараса Шевченка на чо
лі з професором Олександром Га
личем, а особливо з науковцем і
громадським діячем Олексієм Не
живим, який досліджує педагогічну
й літературну діяльність Б. Д. Грін
ченка. Плануємо створити в школі
кабінетмузей Бориса Грінченка,
де окремими сторінками буде вис
вітлена наукова й літературна дія
льність наших краян — почесного
голови Луганського обласного
об’єднання “Просвіта”, першого
лауреата премії імені Бориса Грін
ченка Богдана Пастуха; письмен
ника, лікаря, просвітянина, відомо
го громадського й державного дія
ча Юрія Єненка; відомого письмен
ника, просвітянина й громадського
діяча, дослідника творчості Бориса
Грінченка Анатолія Погрібного.
Традиційним у гімназії стане тиж
день пошанування пам’яті Бориса
Грінченка. У майбутньому планує
мо організувати лекторій для вчи
телів міста з метою ознайомлення
з педагогічними поглядами Бориса
Грінченка. Учителіпросвітяни вис
тупають ініціаторами поширення
відомостей про педагогічну й літе
ратурну діяльність Б. Грінченка се
ред учнів шкіл області.
Через газету звертаємося до
громадськості України й зарубіжжя:
нам потрібні спонсори для попов
нення фондів бібліотеки гімназії тво
рами Бориса Грінченка й матеріала
ми про його творчість. Вважаємо,
що тільки спільними зусиллями із
Всеукраїнським
товариством
“Просвіта” ми зможемо реалізувати
навчальний і виховний потенціал
української національної гімназії в
Луганську, утвердити національну
мову й національну ідею і тим самим
піднести національну свідомість уч
нів та їхніх батьків на цьому вкрай
зрусифікованому Сході України.
z

Олена ІЩУК,
Тетяна КРИЧЕВСЬКА,
Олена ОСИЧНЮК
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Культура

«О, СЕСТРИ, СЕСТРИ…» ХАЙ ВАМ ЩАСЗНАЙОМСТВО ЗБЛИЗЬКА
— А от про пісні — окрема роз
мова. Ви їх підбираєте до свого ре
пертуару за яким критерієм?
— Любимо українську ліричну
пісню — народну й сучасну. А вона
— чарівна і подобається людям
будьякого віку, що прагнуть роз
ради для душі. Самі співаємо з ди
тинства, бо ми — рідні сестри з ду
же співучої родини і маємо цікаве
родинне коріння, яким можна пи
шатися. Сім’я нашої мами, Зої Іва
нівни, ще до її народження пере
їхала з Черкащини до Східного Ка
захстану. І там, далеко від України,
наші рідні співали українські пісні,
грали на різних музичних інстру
ментах, не забули рідної мови та
національних традицій. Співав і
наш прадід по батькові, бо був дия
коном КиєвоПечерської лаври.
Дід, Трохим Іванович, навчався в
Музичнодраматичному інституті
ім. Лисенка в Києві. До дев’яноста
років співала наша бабуся. По лінії
цієї бабусі був брат, який сам виго
товляв бандури й грав на них. У на
шого тата є брат і дві сестри — про
фесійні музиканти, які дуже добре
співають, а крім цього, мають хист
до театрального мистецтва. Тато
наш, Леонід Трохимович Коваль,
— співак. Він працював у хорі
Держтелерадіо України, у хорі
Іконника та в ансамблі бандуристів
під орудою Андрія Бобиря. Мами
ну ніжну пісню ми слухали з пер
шого дня свого життя, і саме мама
почула, як Галочка у рік і вісім мі
сяців співає дорослу пісню про лю
бов, і свідомо змінила її репертуар
на дитячий. А коли народилась я
(Людмила), то невдовзі ми співали
разом зі старшою сестричкою.
Під час літніх канікул до нашої
бабусі з’їжджалися її дорослі талано

Рівно десять років тому
вони записалися для участі в
першому міському конкурсі
“Співуча родина” як “Сестри
Турчак”. Назва, за прізвищем
старшої сестри Галинни, пла
нувалася як тимчасова. Так
мимоволі склалося, що дует
живе і співає вже десять ро
ків. Пісні звучать і в телеефі
рах УТ1, ТЕТ, ТРК “Київ”,
“Гравіс”, і по радіо. Сестри
були гостями різних радіо
програм — “Обрії”, “Мис
тецький простір”, “Знакова
постать”, “Булочка на двох”,
“Пісня року”, “Зустріч на
Майдані”, “Подарунок від
Луківа” та інших; були пере
можницями “Пісні року”,
“Прем’єри пісні”, “Доміно”.
виті діти, вечорами приходили дру
зіодносельці, й починалися цікаві
домашні концерти. Я й сама органі
зовувала концерти за участю сіль
ських дітей, була режисером ляль
кових музичних вистав. Усі рідні за
охочували нас до творчості. Певно,
щирі пісні полтавського краю та ре
пертуар наших батьків — справжніх
цінителів української пісні — сфор
мували наші пісенні вподобання й
визначили творчу долю. А взагалі,
якщо згадати найприємніші та най
сильніші враження дитинства, то,
напевне, це були ті часи, коли ми
мали змогу слухати пісні у виконан
ні наших батьків і гостейартистів.
Ми закінчили музичну школу,
вчилися у студії училища ім. Глієра
та брали приватні уроки з вокалу.
Ще в дитинстві ми часто співали на
чотири голоси — батько, мама, я та
Галочка. Коли співаєш, то більше
працюєш душею, ніж голосом. Це й
досі — наша улюблена манера ви

РОМАНТИЧНЕ

Квіти від дочок — радість для батька-співака
конання пісень, навіть стиль, якщо
так можна сказати.
У нашій родині був культ любо
ві до пісні й культ любові до дітей.
Певно, що саме таке виховання і
сформувало нас як творчих особис
тостей. Ми ніколи не виходимо до
людей байдужими, адже артист, на
наше глибоке переконання, — це
людина, яка щиро дарує тепло сво
го серця людям, несе їм шматочок
свого сонця. Ми просто інакше не
вміємо. І хоча ми не можемо при
святити себе повністю професійній
пісні, бо Галина — держслужбо
вець, а я працюю стилістом на ка
налі СТБ, дякуємо Богові за те, що
є у нашому житті ця велика радість
— можливість співати. Як засіб са
мовираження, як можливість подо
рожувати, знайомитися із цікавими
людьми, як ліки для душі від всіля
ких життєвих негараздів.
— Як ви реалізуєтесь як митці?
Маєте певну структуру, що органі

ДЕСЯТИРІЧЧЯ
КЛАСИКА
Немало гучних ювілеїв відсвят
кували українські митці та колекти
ви останніми роками. І левова час
тка цих імпрез випала на долю ве
ликих оркестрів, уславлених хорів,
танцювальних ансамблів, зірок
солістів вітчизняної оперної, а чи
концертної сцени. І якось “за кад
ром” залишаються численні колек
тиви виконавців, творчим кредо
яких стала камерна музика. Саме
до них можемо зачислити й чудо
вий дует солістів Національної фі
лармонії України, заслужених ар
тистів України Германа Сафонова
(скрипка) та Олени Строган (фор
тепіано), відомий далеко поза ме
жами рідного Києва. Шанувальни
ки їхнього таланту мали змогу по
слухати нову концертну програму,
підготовану цими музикантами до
десятиріччя своєї плідної діяльно
сті на концертній сцені в Колонно

ДЕТЕКТИВ
Печерська жіноча рада Києва у міжна
родному благодійному фонді “Духовна спад
щина” провела презентацію книжки Володи
мира Коскіна “Позбавлені долі, або Трон для
смертника”. Поетеса Тетяна Майданович —
головний редактор видавництва “Криниця”
— представила новий гостросюжетний твір
Володимира Коскіна і самого автора — жур
наліста й літератора. Роман, який читається
на одному подиху, захоплює не тільки легкіс
тю мови й гострим сюжетом. У долі однієї
людини — головного персонажа, який бага
то разів змінював своє ім’я та прізвище, —
сфокусовано кілька десятиліть нашої історії.
Ніби двома руслами тече оповідь — істо
рична частина, оповідає про події трагічні.
Сучасні ж події, аж до постперебудовчих
змін у державі, описані мовою, близькою не
до класичної прози, а до сучасної, якою роз
мовляють у побуті. Кожен персонаж тут ви

ЧИ
різняється в діалогах тільки йому притаман
ною манерою вислову. І це становило певну
складність для перекладу. Адже видавниц
тво “Криниця”, опублікувавши книжку росій
ською мовою, запланувало її українськомов
ний варіант, до речі, значно доповнений ав
тором. Події, що відбувалися в Західній Ук
раїні в перші повоєнні роки, відтворені Во
лодимиром Коскіним об’єктивно, правдиво,
адже він вивчив архіви, які лише недавно
відкрили для доступу органи держбезпеки.
Тож чимало ідейних, ідеологічних непорозу
мінь між ветеранами, які воювали в різних
арміях, визволяючи Україну, можуть бути
усунені й спростовані, коли дізнаються во
ни, хто ж насправді чинив убивства, прикри
ваючись іменем “лісових братів”.
Авторові книжки ставили багато запи
тань. Розвиток характерів у романі “Позбав
лені долі, або Трон для смертника” умотиво
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зовує гастрольні поїздки, концерти,
виступи?
— Найчастіше співаємо в клубі
“Співуча родина”, що при столич(
ному Будинку вчителя, бо вже де(
сять років є віцепрезидентами
цього клубу. До речі, разом із пре(
зидентом Г. М. Лактіоновою та ін(
шими членами клубу у вересні
2004го ми святкуватимемо десяти(
річний ювілей. Все інше — це або
приватні знайомства з організато(
рами концертів, або просто наші
друзі з музичних кіл запрошують
нас виступити. Нещодавно ми по(
вернулися з Литви, де проводилися
святкування шевченківських днів.
Литовська діаспора сама вийшла на
зв’язок, бо вони десь чули нас, і ми
їм сподобались. А в Острог нас зап(
росили після того, як там побував у
відрядженні Галоччин чоловік. Іно(
ді до нас звертаються представники
концертних агенцій і пропонують
свої послуги, але ми ні з ким кон(
му залі імені М. В. Лисенка.
Цей некороткий шлях був
пройдений гідно й приніс виконав
цям не лише справжнє визнання, а
й чимало вагомих досягнень. І ко
ли ми нині замислюємося над пи
танням, у чому ж полягають секре
ти успіху цих двох обдарованих
людей, то, перш за все, визнаємо:
у великій працелюбності. Адже
впродовж свого творчого десяти
ліття вони виступили з десятками
концертних програм. Репертуар
дуету нині охоплює музику понад
трьохсотрічного періоду, чимало
творів цей колектив не тільки вико
нав уперше, а й зробив популярни
ми в українського слухача.
Основу репертуару дуету скла
дають переважно твори романтич
ного звучання. Саме такі були об
рані артистами для свого ювілей
ного вечора. Чотири сонати для
скрипки та фортепіано представ
ників європейської музичної кла
сики склали програму концерту: в
першому відділі звучали твори
В. А. Моцарта та Р. Шумана, у дру
гому — А. Онеггера та С. Франка.

ОЧИЩЕННЯ
ваний, хоча кілька конкретних людей із їхнім
досвідом і фактами біографії ніби переплав
лені в головного героя. Цю книжку не назвеш
детективом, хоча читач напружено стежить
за розвитком колізій. І ніяк не вдається вгада
ти, як і куди поверне оповідь. Навіть відтво
рюючи в романі явища негативні, Володимир
Коскін має унікальну, як для сучасної прози,
здатність: висновок, без зайвого мораліза
торства, буває тільки позитивний. Тобто, на
явний процес очищення душі, катарсис. А це
вже — ознака справжньої літератури.
Ті, хто побував на презентації книжки у
фонді “Духовна спадщина” на Хрещатику, 48,
одержали подарунки з автографом. Чимало
книжок видавництво разом із фондом пере
дало бібліотекам Києва і, звичайно, в пер
винні організації жіночих рад Печерська.
z

Ганна КОЗАЧЕНКО

кретно не співпрацюємо. Гроші від
творчої діяльності, тобто заробітки,
— не головна наша мета, тому має(
мо можливість і свободу вибору: де
співати, що співати і з ким.
— Ви маєте якусь підтримку з
боку чоловіків, дітей, рідних? Як во
ни ставляться до ваших концертних
і гастрольних виїздів?
— Із цим ми маємо повний
комфорт. Чоловіки в усьому під
тримують нас, допомагають. На
концертах завжди присутні наші
діти, батьки, рідні, свекрухи разом
зі своїми друзями. Маємо й просто
шанувальників, які завжди прихо
дять на наші концерти.
— А з ким Ви працюєте?
— У нас все — поетапно. Колись
був етап активної співпраці з
Мар’яном Гаденком. Ми познайо
милися на конкурсі сучасного ро
мансу “Осіннє рандеву”, який він
проводить у вересні кожного року в
м. Миргород. Результатом знайомс
тва став випуск компактдиска та
аудіоальбому “Я тебе не забуду ніко
ли”. А ще до цього був випущений
аудіоальбом “Тиха вода”, хрещеним
батьком якого став Ігор Поклад. Ви
конуємо пісні Віктора Ліфанчука,
Василя Іваницького, Сергія Моро
за, Ігоря Якубовського, Олександра
Мірошниченка, Леоніда Нечипору
ка, Людмили Височинської.
Із поетів співпрацюють з нами
Юрій Рибчинський, Лариса Пет
рова, Вадим Крищенко, Василь
Іваницький, Наталя Зубицька, Зоя
Кучерява, Олександр Грек. Разом
ми всі складаємо добрий творчий
колектив, який творить сучасну
естрадну українську пісню, бо лю
бимо її самі всім серцем і даруємо
тим, хто потребує тепла для душі й
слова для розуму.
z

Розмову вела
Леся САМІЙЛЕНКО

Хочеться думати, що творче деся
тиліття було
таки “однією із”
значних віх у творчій еволюції відо
мого дуету. Адже ми знаємо цих
музикантів і як блискучих виконав
ців музичної класики ХVІІІ—
ХІХ ст.ст., і як натхненних інтерпре
таторів непростої музики ХХ ст., і
як невтомних популяризаторів
творчості українських авторів. Це
ще раз підтверджує записаний не
щодавно режисерами “ЕМІ” та від
тиражований компактдиск із
програмою скрипкових сонат у ви
конанні Г. Сафонова та О. Строган.
На диску представлена також відо
ма скрипкова соната Ю. Іщенка,
кращими виконавцями якої вважа
ються саме ці музиканти. Не буде
мо, як то кажуть, забігати наперед,
але, сподіваюся, ми станемо слу
хачами ще не однієї блискучої кон
цертної програми столичного дуе
ту й триматимемо в руках не один
компактдиск, що фіксуватиме їхні
переконливі інтерпретації творів
світової музичної класики.
z

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Богдан СЮТА
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Читацьке віче
ТОЧКА ЗОРУ

РЕЗОНАНС

В УКРАЇНСЬКЕ
РУСЛО
Віктор Ющенко — посланець
від народу, якому не байдужий
біль народу. Цей народ утомив
ся від безвиході, неспроможності
заробити на гідний прожиток і
неспокою через чуже телебачен
ня, радіо, чуже пересмішництво
преси й цинізм нових багатіїв та
їхніх політиків. Цей народ давно
чекав нагоди все змінити.
Ющенко — не ідеал, не кра
щий і не гірший. Він — той, на ко
го впав вибір першим повернути
справи в українське русло. За
ним будуть президенти, яким бу
де набагато легше виводити Ук
раїну на високий щабель світової
ієрархії, якого вона варта по пра
ву. Якщо ми послухаємося хитро
мовних дотепників і не відчуємо
відповідальності моменту, зда
мося на волю вмовляльників, що
говоритимуть нам із телеекранів,
— ми втратимо зручний момент.
Таких моментів було досить в
Українській історії. Сіячі заздро
щів і розбрату, кожен у свій час,
робили свою чорну справу: від
Петра Першого і більшовицького
комісаріату аж до сучасних теле
дотепників, оригіналів і політтех
нологів — збирачів земель ЄЕП.
Нам забивають голови ідея
ми соціалізму та справедливості,
не говорячи простої істини: спо
чатку Україна повинна бути
українською! Без цієї умови
проекти справедливості і навіть
державна самостійність —
справді ілюзія. Саме проти таких
ілюзій мали б боротися борці з
ілюзіями, як назвався добродій
кандидат Корчинський.
Володимир ФЕРЕНЦ,
м. ІваноФранківськ

МЕНТАЛЬНІСТЬ
Але ж є закони, які не
можливо двозначно трак
тувати, а їх порушення від
буваються відкрито, при
ховати їх неможливо. Якщо
такого роду порушеннь
удавано не помічають дер
жавні службовці й політики,
це шкодить леґітимності
всієї влади. До речі, ті ж по
рушники і байдужі спосте
рігачі, зазвичай, перед на
родом скаржаться на те,
що закони не діють. Проста
людина на практиці може
легко пересвідчитись у то
му, що стосовно неї всі за
кони діють. Натомість сто
совно сильних вони мають
дуже вибірковий характер.
На кожен відступ від закону
знаходиться офіційна при
чина чи пояснення. Закон
про мови і 10 стаття Кон
ституції порушуються без
серйозних пояснень, особ
ливо у сфері застосування
державної мови. А оскільки
державна мова є однією з
основ конституційного ла
ду, саме такі порушення
наносять величезну шкоду
леґітимності сучасної укра
їнської влади, спричиняю
чи її відчуження від народу.
Наслідки цього ми бачимо
щодня, а особливо під час
чергових виборів.
Поширене нехтування
державною мовою неми
нуче позначається на всій
системі творення законів і
їх практичному застосу
ванні. Двомовність Вер
ховної Ради створює пре
цедент допустимості пуб
лічної діяльності політиків

якої партії не належала? І хоча дві
чі я намагалася відмовитися від
цього подарунка СДПУ(о), зверта
ючись у відділ доставки, — марно.
До цього часу орган “есдеків”
справно мені надходить, хоч під
час минулих виборів блок “За ЄДУ”
зазнав ганебної невдачі.

БУЛА ЗВ’ЯЗКОВОЮ
Шкода, що Київ далеко, а то
зайшла б іще до Вас у редакцію,
розповіла б, як я, дурна, хоч і би
та, повірила була полум’яним
словам Д. Корчинського (листівку
прочитала) і взялася у себе в Хер
соні створювати осередок органі
зації “Щит Батьківщини”. Він на
віть доручення на моє ім’я зробив

— так досі й лежить. Особисто з
ним я не зустрічалася, навіть не
розмовляла. На листівці, про яку я
згадала, був номер телефону, тож
я зателефонувала й підтримувала
зв’язок з його організацією. По
факсу на поштамт надсилали на
моє ім’я ще листівки. Шкода, що
фарба нестійка, — майже нічого

ДО ПАНА В. Ф. ЯНУКОВИЧА
Шановний Вікторе Федоровичу!
Із задоволенням сприйняли
Ваше запрошення, як кандидата у
президенти України, писати про
граму разом.
Тому просимо включити в свою
(нашу) передвиборчу програму від
повідний пункт про відновлення з
1 вересня 2004 р. діяльності неза
конно ліквідованої в Донецьку шко
ли № 36 з українською мовою нав

чання, не чекаючи рішення Євро
пейського Суду, куди батьки змуше
ні звернутися по захист своїх прав.
Тим більше, що 2 вересня 2003
року Ви перед усією Україною по
обіцяли зберегти цю школу.
Проти ліквідації цієї школи були
також Міністр освіти й науки Украї
ни, кілька фахових комісій Верхов
ної Ради України, народні депутати
України та багатобагато інших

ЗА НАШУ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!
Викурити з нас почуття мен
шовартості, мабуть, так само
важко, як і колорадського жука.
Мене турбує так звана “масова
культура”: замість нормальних тро
їстих музик у селах Прикарпаття
починає панувати електроний му
зичний закордон.
А тут іще й американізоване
невігластво по телебаченню допо
магає руйнувати нашу національну

свідомість, так само, як і комуніс
тичний атеїзм.
Пора вже на Державному рівні
довести, що будувати “комунізм”
чи “соціалізм з людським облич
чям” у нас в Україні — це злочинно!
Усе вирішують кадри.
Потрібно, щоб до влади при
йшли національносвідомі кадри.
Слухаючи радіо “Свобода”,
читаючи пресу демократичного

А оце щойно зібрала всі подаро
вані екземпляри і віднесла до прий
мального пункту мукулатури. Це до
дало до мого бюджету кошти, за які
маю 2 рулони туалетного паперу.
z

Катерина РОМАНЕНКО,
м. Київ

не видно; але все ж можна прочи
тати, як високо цінував колись пан
Корчинський Юлію Тимошенко.
Що ж у нього сталося зі свідоміс
тю? Давно хочеться запитати
його, про це. Шкода, що 9 берез
ня, перебуваючи в Києві, не встиг
ла підійти до нього, бо швидко
зник він від пам’ятника Шевченку.
z

Валентина ІГНАТЕНКО,
м. Херсон

громадських організацій та діячів.
Не втрачаємо надії, що Ви ви
конаєте свою обіцянку й зробите
все від Вас залежне, щоб із на
ступного навчального року відно
вила свою повноцінну діяльність
школа I—III ступенів № 36 з україн
ською мовою навчання.
z

Людмила КОНДРАКОВА,
голова батьківського комітету,
Ніна ПРОКОПОВИЧ, дирек
тор школи, Раїса ПАТОКА,
від учителів школи

спрямування, сподіваюсь, що ко
лективний розум народу зробить
вірний вибір!
Але як уникнути фальсифікації?
Вихід лише один — прийти
всім на виборчі дільниці й прого
лосувати так, як на референдумі
1 грудня 1991 року, — за волю і
щасливе майбутнє України. Бо
кандидат у нас лише один!
z

Микола ДУБЧАК,
с. Яблунів Косівського рну
ІваноФранківської обл.

ХРОБАК НЕЛЕҐІТИМНОСТІ
недержавною мовою, що
впливає на якість законів.
Усе залежить від рівня
знання депутатами двох
мов, інакше хтось не зро
зуміє суті дискусії. Засто
сування другої мови без
синхронного перекладу
змушує абсолютно всіх де
путатів не тільки добре
знати російську мову, але й
пасивно чи активно засто
совувати її, щоб зрозуміти
суть мовленого. Хто захис
тить конституційні права
народних захисниківнар
депів? Не секрет, що і в су
дах, і в структурах нагляду
за законністю, в інших дер
жавних установах без
проблем працюють служ
бовці, які замість держав
ної надають перевагу ро
сійській мові.
Чимало
службовців
різних рівнів навіть не нія
ковіють, публічно виступа
ючи в ЗМІ мовою не тієї
держави, якій служать. Во
ни добре знають законо
давство і, напевно, читали
відоме роз’яснення 10
статті Конституції, зробле
не Конституційним Судом
України. Працівники ЗМІ
теж знають, що публічні
виступи підлягають за
гальноукраїнському поши
ренню тільки в перекладі
українською мовою, але
цього не роблять. Непова
га до державної мови, на
певно, і є тим хробаком не
леґітимності, який точить,
руйнує основи національ

Деякі спритники знаходять неточності в
законах і завдяки цьому якось їх обходять.
Такі люди є в кожній державі світу.

Малюнок C. Алеєва

z

Перед виборами до Верховної
Ради мені щотижня поштар до
ставляв газету під пильним реда
гуванням Владіміра Панкеєва. Це
був орган сумновідомої партії чер
воної троянди.
З яких міркувань подаровано
цю однобоку, злостиву газетку ме
ні — людині, яка ніколи в житті ні до

ТУАЛЕТНИЙ ПОДАРУНОК

МОВА ЧИ “ЯЗИК”?
ної державності, до безкі
нечності затягує і “стабілі
зує” перехідний період.
Справді, такого ставлення
до державної мови годі по
шукати в якійсь іншій дер
жаві світу. Принаймні в су
сідніх: Росії, Казахстані,
Грузії, Польщі, Румунії, Че
хії, Угорщині, країнах Бал
тії державні мови мають
незаперечний пріоритет.
Тільки в Україні порушення
конституційного порядку
застосування української

мови відбуваються відкри
то, масово і навіть звично.
Днями весь народ бачив і
чув не перше російсько
мовне інтерв’ю голови
ЦВК Сергія Ківалова.
Може, деяким політи
кам це видасться дрібни
цею, невинною примхою,
але ж саме ЦВК леґітимі
зує вибори Президента і
Верховної Ради. Якщо цьо
го не бачимо ми, то не ду
маймо, ніби такого не по
мітять Європа та решта

світу. У Європі, справді,
інакше. Практично на дру
гий день після приєднання
до Євросоюзу Польща по
дала в суд, домагаючись
урахування інтересів своїх
фермерів. Коли чиновники
у Страсбурзі запитали,
якою мовою подається за
ява, поляки без вагань за
явили — польською. Такою
ж мовою буде вестися су
дове провадження. Ніхто
не здивувався, навіть ста
ли ще більше поважати по
ляків. Через світові новини
про це дізнався практично
весь світ і для себе зробив
висновок про те, що Поль
ща стала серйозним і рів
ноправним партнером в
об’єднаній Європі. Чинов
ників і політиків із такою
громадянською позицією,
безперечно, підтримува
тиме й поважатиме кожен
поляк. Нас іще довго мучи
тиме досада й сором за
наших чиновників і політи
ків, які ще не зрозуміли,
якою мовою треба говори
ти з власним народом,
якою мовою говорити зі
світом від імені держави.
На жаль, у цьому є вина й
кожного з нас. Варто лише
сказати собі: “Досить, я
хочу решту життя прожити
не гірше поляка в Польщі
чи німця в Німеччині, і хочу,
щоб світ рахувався зі мною
як із європейцем!”
z Володимир ФЕРЕНЦ,
м. ІваноФранківськ

КРИК ДУШІ

ЗАПИТАЙ СЕУлас Самчук запитував із
притаманним йому полемічним
запалом: “Хто ми?.. Нація чи ма
са? І чи хочемо ми бути безликою
та без’язикою юрбою, котра на
селяє землі південніше Росії?”
Полтаву інколи ще називають
духовною столицею України…
Якось увечері в цій “духовній
столиці України”, я їхав із другом
у маршрутному таксі. Коли ми
під’їжджали до нашої зупинки, я
голосно (настільки, що не почути
було важко) попросив:
— Зупиніть на “Одинадцятій”,
будь ласка!
Замість звичного “Угу!”, яке
зазвичай можна чути від наших
водіїв, я не почув нічого.
— На “Одинадцятій”! — пов
торив я дещо голосніше.
Нуль реакції. І раптом фраза
водія: “Адінадцетая виходять?”
Друг тихенько сказав “Да”, і
(о, диво!) маршрутка зупини
лась.
— Але ж я казав… — почав бу
ло я, й отримав у відповідь:
— Ти што, пачєлавєчєскі ска
зать нє можеш?
Причому сказано було з та
ким пафосом, ніби ми були в
Москві.
Чому майже всі мої ровесни
ки, з якими мені доводиться спіл
куватись, запитують мене:
— Ти со Львова? Нє врі, ти со
Львова!
Або запитують у моїх друзів
“Што ето за бендера?” (чому бен
дера, якщо Бандера, — невідомо).
У мене вдома і в школі, коли
чують українську мову з моїх вуст,
починають ображено бурчати
огидним суржиком: “Хвате при
калуваться!”
Останнім часом пішла пропа
ганда брудного й огидного суржи
ку на українській естраді. Данил
коСердючка спотворює одну з
наймелодійніших мов світу: “Же
ніха хатєла — вот і залєтєла…”
Пропаганда суржику, як на
мене, є підготовчим етапом до
нового возз’єднання з Росією.
“Приходить час, проходить
час, нехай же кожен скаже з вас
— він України вірний син, чи, мо
же, раб поганий він…” 29 січня
1918 року біля залізничної станції
Крути було розстріляно триста
київських студентів, котрі захи
щали УНР. Вмираючи від куль
москалів, ці хлопці співали: “Ще
не вмерла України…”
Вийдіть у центр свого міста
після сьомої години вечора і за
питайте себе, дивлячись на ро
зігріту алкоголем молодь: “Хто з
них ладен померти з посміш
кою, з українською мовою на
вустах? Хто згоден померти,
виспівуючи Національний Гімн?
Чи є серед них такі, що знають
його напам’ять?”
Зайдіть до будьякої школи
свого міста і подивіться на цих
новоявлених панків, реперів, ме
талюг! Подивіться і запитайте:
“Чи знають вони, хто такий Шухе
вич? Що вони чули про Грушев
ського й Винниченка? Чи бачать
вони різницю між Махном і Пет
люрою? Чи знають вони, що зро
бив для України Бандера? Що во
ни чули про Крути?..”
Проте будьте обережними,
адже в нашій країні слово “патрі
от” подекуди й подеколи є сино
німом слова “дурень”, “націона
ліст” — синонімом слова “схиб
лений”, той, хто розмовляє укра
їнською, — “селюк”…
А коли повернетесь із цієї
“пізнавальнорозважальної”
прогулянки, запитайте себе: “Чи
за таку Україну гинули ті триста
студентів? Чи такої України хотів
Тарас? Чи за це гинули Петлюра
й Бандера? Чи такої України хо
четься вам? Чи, може, вам со
ромно називатись Українцем?”
z

Євген ЗАХАРЧЕНКО,
учень 11 класу,
м. Полтава
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Історія «Просвіти»
ПОСТАТЬ
Народився Іван Овсійович
Іванцов у 1904 році в селі Великий
Браталів Любарського району на
Житомирщині в заможній селян
ській родині, в якій шанували
українські традиції, книги і знання.
Ріс допитливим, привченим до
чесної праці хлопцем, рано ви
явив здібності до навчання, само
стійного мислення.
Зі встановленням радянської
влади й “розкуркуленням” сім’ї
Іванцових родина змушена була
переїхати до міста, в Шепетівку.
Після закінчення семирічки Іван
навчається на Турчинівських пе
дагогічних курсах, а в 20 років
стає директором ВеликоВолиць
кої школи Любарського району
Бердичівської округи, провідни
ком роботи з ліквідації непись
менності. Водночас навчається на
державних педагогічних курсах
імені М. Драгоманова у Житомирі.
Завершує навчання у Шепетів
ському педтехнікумі й отримує
диплом учителя з вищою педаго
гічною освітою.
Саме в цей період так званої
соціалістичної культурної револю
ції молодий педагог активно вклю
чається у просвітницький рух, бере
участь у поширенні історикокуль
турних знань, українізації зросій
щеної освіти. Як уповноважений
окружної комісії з українізації ра
дянського апарату, він проводить
обстеження стану українізації у
відділенні “Укрінбанку”, Окрсоц
страху, Окрсільгосподаря та інших
організацій.
Іван Іванцов був відповідаль
ним за діяльність так званого лік
відпункту неписьменності, який ді
яв тоді при школі. Продовжував він
свою культурнопросвітницьку
діяльність і тоді, коли став викла
дачем суспільствознавства та ук
раїнської мови в агрономічній
школі на Шепетівщині. А в 23 роки
вже завідував школою робітничої
молоді.
У цей час Іван захоплюється
українською історією, стає сту
дентом заочного відділення Інсти
туту професійної освіти в Києві.
Це розширює світогляд молодого
педагога, який із успіхом вико
ристовує здобуті знання в освітніх
закладах Славутського району на
Вінниччині.
Важливим у долі Іванцова стає
його вступ до аспірантури з фаху
“Історія України”, а також спілку

СПОГАД
Од 1935 до 1939 рр. Товарис
тво “Просвіта” в місті Самбір
(тодішнього Львівського воєвод
ства — у період польського уряду
вання в Галичині) разом із
товариствами “Рідна школа”, “Со
юз українок” і “Сокіл” працювали в
будинку товариства “Українська
Бесіда” по вул. Шопена, 8 (нині тут
“Дім учителя”). Керівником “Укра
їнської Бесіди” був пан радник Іван
Козбур. А “Просвітою” в той час ке
рували брати Пришляки — Осип і
Володимир — із м. Бережани, сьо
годні Тернопільської області. Во
лодимир — блондин, в окулярах, із
дуже гарним тенором — мав бути
священиком, та чомусь ним не
став. Осип, брюнет, допомагав
братові в просвітянській праці.
Я народився в будинку “Бесіди”
й жив тут із батьками — батько мій,
Матвій Бич, обслуговував ці това
риства, а я йому допомагав. Просві
тяни мали актив у Самборі та у Сам
бірськім повіті. Як і їхні земляки Кізи
ма, Фризієр та Чоловський, Приш
ляки служили “Просвіті” в місті та
їздили по селах на роверах*. Бува

ДОЛЯ ІВАНА ІВАНЦОВА
Неоднозначно сприймаємо ми 20—30ті ро
ки минулого сторіччя в нашій історії. Були тут і
український культурний ренесанс, і певні злети
інтелектуальної думки, і здобутки в науці та ос
віті, але були й політичні “чистки”, репресії,
голодомори… Та неспростовне одне: десятки
тисяч українських вчених і культурних діячів
самовіддано працювали на науковій і просві
тянській ниві всупереч наростаючим тенденці
ям комуністичного тоталітаризму, прагнули
збагачувати духовну скарбницю нації. І серед
цих подвижників справжньої творчої думки й
українського слова особливе місце займає
постать Івана Іванцова — вченогоархеолога,
історика, освітянина. Його життя вмістило не
тільки плідну наукову, а й активну педагогічну
та громадськопросвітницьку діяльність.
вання зі своїм керівником, відо
мим ученим, одним із засновників
київської історичної школи, про
фесором Олександром Петрови
чем Оглобліним. Він вирішує
присвятити себе науці. Починає
працювати над кандидатською
дисертацією, присвяченою Виз
вольній війні в Україні середини
ХVII ст., бере активну участь у ро
боті різних наукових семінарів і
конференцій, ретельно вивчає ар
хівні документи. Однак дедалі
більше захоплюється середньо
вічною археологією.
То був час складних соціаль
нополітичних і культурних зру
шень. Модернізація промисло
вості, реформи у сфері науки й
освіти, зокрема створення ка
федр української історії та куль
тури, — усе це сприяло нова
торству, формуванню національ
ної еліти, заохочувало творчий
ентузіазм у всіх сферах інтелек
туальної діяльності.
Однак у кінці 20х — на початку
30х років наростають негативні
явища в суспільстві. Розпочався
так званий судовий процес над
Спілкою Визволення України,
сфабрикований владою і спрямо
ваний проти національно свідомої
інтелігенції, який започаткував
хвилю репресій у наукових та осві
тянських установах. Відбувається
руйнація багатьох наукових шкіл і

напрямків, закриваються навіть
деякі академічні інститути — тео
ретичної механіки, демографії,
книгознавства та інші.
Зазнають утисків і репресій
українські історики. Наприкінці
1930 року арештовано й визнано
“класово ворожим науковцем”
професора Оглобліна. Його було
усунуто з усіх посад, позбавлено
умов для нормальної інтелектуаль
ної праці, хоча творчі зв’язки зі
своїми студентами й аспірантами
він усіляко прагнув підтримувати.
Не обійшла чорна смуга полі
тичного переслідування й учня
професора Оглобліна — здобувача
Івана Іванцова. Приводом став
факт біографії про розкуркулення
його батьків. У 1935 році Іванцова
відрахували з аспірантури та ви
ключили з партії. Однак через три
місяці його поновлюють в аспіран
турі. Саме тоді в газеті “Правда”
з’явилася стаття Сталіна, в якій
“вождь” підкреслював, що діти не
відповідають за батьків.
Після закінчення аспірантури
перед ним начебто відкрилася
гарна перспектива. Він викладає
у Київському педінституті, а потім
працює на посаді старшого нау
кового співробітника Інституту
археології Академії наук УРСР. І
хоча в ньому вбачали справді та
лановитого науковця, але захис
тити дисертацію він так і не зміг

— виключно з причин ідеологіч
ного характеру. Бо історик Іван
цов мав власну особливу точку
зору на зміст і рушійні фактори
національновизвольної бороть
би в Україні в середині XVII століт
тя. Вона не зовсім вписувалася в
загальноприйняту концепцію ра
дянської історіографії про віковіч
не прагнення українців до
возз’єднання з братнім росій
ським народом.
Проте Іванцов не втрачав опти
мізму, продовжував наукові пошу
ки в новій сфері історичної науки —
археології. Він бере участь в архе
ологічних розкопках Києва, пра
цює з матеріалами й джерелами
українського середньовіччя, ро
бить цікаві описи стародавніх зна
хідок, прагне поновому осмисли
ти історію Київської Русі. Особливо
багато часу проводить на розкоп
ках Михайлівського Золотоверхо
го собору, Десятинної церкви.
Першою академічною розвід
кою Іванцова стала праця
“Т. Г. Шевченко та археологія”,
надрукована в 1939 році в юві
лейному збірнику “Пам’яті Шев
ченка”. У ній уперше автор зумів
показати один із найцікавіших пе
ріодів життя великого поета —
його діяльність у складі Археогра
фічної комісії, яка, зокрема, дос
ліджувала археологічні пам’ятки
України в середині ХIХ століття.

... а потім прийшли комуністи
ло, я теж їхав із Осипом, коли Воло
димир вирушав до Львова — до ке
рівництва. У залі “Бесіди”, а також і
в селах проводили гаївки, вечори
народного танцю й пісні, організо
вували віча, доводили до народу ук
раїнську мову, літературу, мистец
тво, культуру, історію наших козаків,
усусусів* і т. д. Частину літератури
діставали у Львові, частину множи
ли на матриці — спеціальний при
лад, подібний до сьогоднішнього
ксерокса. Я їм допомагав, чим міг, у
вільний від науки час їздив по селах
(Максимовичі, Дорошів, Биків, Віли
на і т. д.), ми збирали селян, прово
дили віче та бесіди. Членами “Про
світи” були купці, кооператори, вчи
телі, священики, інженери, лікарі,
чоловіки й дружини членів товари
ства “Бесіда”. Що таке “Українська
бесіда”? Це осередок, де збиралася
українська інтелігенція. Більшість
його учасників студіювали у Відні,
Празі, Кракові, знали іноземні мови,
переважно німецьку, французьку,
багато з них були офіцерами авс

трійської армії (1914—1918 рр.), а
потім — УГА чи українськими січови
ми стрільцями: Козбур, Мартинець,
Княжинський, Кордуба, Гілевич, лі
кар Хомин, Парфанович, Сілецький,
Городиський, Кіпаль, Скорик, свя
щеники Івашко, Білинський та інші.
Ставлення нашої інтелігенції та на
роду до польської влади було нор
мальним, наші люди — Екерт, Муд
рий та майбутній патріарх Мстислав
— були послами в польському сей
мі. Але після вбивства оунівцями
польського міністра внутрішніх
справ Броніслава Пірацького це
ставлення почало змінюватись, а
смерть маршала Юзефа Пілсуд
ського 12.05.1935 р. ще більше
вплинула на ці стосунки. Дійшло до
кульмінації тоді, коли українські по
літики зв’язалися з німецьким уря
дом у 1938—1939 рр., напередодні
польськонімецької війни за Помор
ський коридор. Наші політики дума
ли, що німці допоможуть нам визво
лити Україну від Польщі та СРСР, але
помилилися. Тоді почались арешти

інтелігенції в Галичині та пересліду
вання польським урядом. Слід ска
зати, що тоді були дві партії: УНДО
й радикали. УНДО вело помірковану
політику щодо польського уряду
(здійснювало переговори стосовно
надання галичанам автономії), а ра
дикали — надто гостру політику
шляхом убивств польських пред
ставників. На це звернула увагу
УГКЦ в особі митрополита Андрея
Шептицького та Станіславівського
(тепер — ІваноФранківськ) єписко
па Григорія Хомишина, які були
проти цього терору ОУН.
Зрештою братів Пришляків бу
ло заарештовано в Самборі, інших,
як знаменитого вожака молоді
о. Івашка, вивезено в БерезуКар
тузьку — в табіртюрму. Із прихо
дом німецьких військ у Галичину, в
Самбір, у вересні 1939 р. усіх полі
тичних в’язнів звільнили. Багато з
них, у тім числі й Пришляки, зібра
лися в Самборі в будинку “Бесіди”.
Пришляки сказали моїй мамі, що
змушені втікати на Захід, бо йдуть

Іванцов завершив рукопис дисер
тації “Повстання українського на
роду проти шляхетської Польщі
1635—1638 рр.”. Брав участь у
створенні “Топографічного атласу
Древнього Києва”. Зпід пера вче
ного вийшла монографія “Старо
давній Київ” (дійшла в рукописі).
Водночас Іванцов продовжує
займатися науковопросвітниць
кою діяльністю. Бере участь у від
критті Київського будинку вчених,
де його обирають членом Ради.
Читає публічні лекції на тему
“Древній Київ”, ілюструючи їх
50ма діапозитивами.
Друга світова війна перервала
його наукові й життєві плани. Був
мобілізований, воював у складі
стрілецького полку Південного
фронту. Однак із групою військ
потрапив в оточення, з якого йому
вдалося вийти і повернутися до
Києва. Мав намір відновити науко
ву працю, розгорнути діяльність
щодо врятування пам’яток україн
ської історії. Але невдовзі був за
арештований ґестапо й розстріля
ний у Бабиному Яру.
Після багатьох років забуття
ім’я вченого повертається до кни
ги історії, до пам’яті нинішнього й
прийдешніх поколінь. Завдяки
невтомній праці дочки Іванцова —
Галини Іванівни ІванцовоїКостен
ко, а також подвижництву відомих
українських істориків, — насампе
ред, академіка П. С. Соханя, чле
накореспондента НАН України
Я. Р. Дашкевича, доктора історич
них наук Г. Ю. Івакіна та інших нау
ковців Інституту археології, Інсти
туту історії України НАНУ, прове
дено ряд ювілейних вечорів, нау
кових читань, активно готується
наукова конференція, присвячена
пам’яті вченого, яка відбудеться
восени цього року. Видано ряд
праць ученого, зокрема моногра
фію “Стародавній Київ”. Чекають
своєї публікації інші розвідки.
Ці праці є актуальними й нині.
Іван Іванцов був свідомим україн
цем, багато працював і в науці, й
на ниві просвітництва. Він був
шляхетною і порядною людиною
— з когорти тих, хто підтримував і
розвивав кращі традиції україн
ської інтелігенції, започатковані в
ХIХ столітті. Тож збережімо
пам’ять про нього.
z

Олександр КОНОВЕЦЬ,
доктор історичних наук,
професор Київського
національного університету
ім. Тараса Шевченка

комуністи — Червона Армія.
В 1946 р., уже за червоних, я
працював у бібліотеці імені Івана
Франка, і тут з’явився в будинку
“Бесіди” (хоча “Бесіди” вже не бу
ло) брат Пришляків, який повідо
мив, що вони приїхали із Заходу
додому в Бережани, та їх виклика
ли з дому — і вони більше не повер
нулися. Згодом газета “Вільна Ук
раїна” (Львів), писала, що їхні тіла,
понівечені, знайшли в пивниці, по
дорозі в м. Угрин. Брати були мель
никівцями — про це розповів сьо
годні вже покійний голова товарис
тва “Меморіал” у Самборі пан Кос
тя Куб’як. Хто їх убив, — невідомо.
Товариства “Українська бесі
да”, “Союз українок”, “Рідна шко
ла”, “Сокіл” та інші були закриті в
1939 р. радянською владою. Лише
в роки незалежної України діяль
ність “Просвіти” в Самборі була
відновлена — під керівництвом
п. Володимира Тимчишина.
z

Роман БИЧ,
член колишньої
“Просвіти”, м. Самбір
*ровер (діалект.) — велосипед
*усусуси — українські січові стрільці
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Військова справа

«ВІЗЬМІТЬ НАШУ ЗБРОЮ ЗА ВАШІ ГАРНІ ОЧІ…»
— Авторами законопроекту
про можливості відновлення вій
ськового ядерного циклу в Україні
були Я. Джоджик і я. Не скажу ні
чого нового — така ідея в нашому
суспільстві обговорюється давно.
Ще відтоді, як почали знищувати
нашу ядерну зброю і, власне, до
сьогодні. В народі побутує думка
— якби в нас були власні ядерні
сили, до України, можливо, у сві
товому співтоваристві ставилися
б поіншому, бо це доволі серйоз
ний загрозливий фактор. Тому ми
запропонували розібратися по
суті в даній проблемі. Для цього
потрібне відповідне парламент
ське засідання, на якому допові
дали б представники Кабінету мі
ністрів, відомств, що займаються
ядерною проблематикою. Таким
чином, отримали б реальну кар
тину стану справ: яка залишилася
база, чи можливо вести мову про
майбутнє відтворення ядерного
військового циклу? Яка може бути
реакція світової спільноти? По
слухали б думку науковців, про
мисловців, фахівців із зовнішньої
політики.
Не йшлося про одномоментне
рішення: так чи ні. Адже сьогодні
більшості людей, у тому числі й де
путатам парламенту, бракує ін
формації на згадану тему. Відтак
можна було б розставити крапки
над “і”: остаточно закриваємо те
му чи її продовжуємо.
— Ви погоджувалися з необ
хідністю роззброєння України
8 років тому?
— Ні. Я вже не кажу про те, як
роззброєння проводилося. Мало
того, що ми практично нічого не
отримали, віддавши все в Росію.
Більше того — процес почали з так
тичної ядерної зброї, залишивши в
себе стратегічну. Зовсім нелогічний
крок — якщо вже йти на це, то спо
чатку слід було позбутися страте
гічних ракет, потім підходити до
оперативнотактичних і тактичних.

же мав би відповідати за те, що
не отримала.
— Можливо, й через ці побою
вання не бажають повертатися до
нашого законопроекту. Бо тоді
стало б відомо, що та копійка, яка
мала піти в державну казну, пішла
невідомо куди. А потерпілими від
так виявилися громадяни України.
Безумовно, хтось повинен за це
відповісти. У першу чергу, люди,
які віддали відповідні накази. Далі
“ланцюжок” може виявитися дов
гим… Наприклад, хто радив відда
ти саме такий наказ і провести
роззброєння саме так? Це вже те
ма для серйозної аналітичної та
правової діяльності. Ціна цього пи
тання настільки висока для україн
ської економіки, не надто потуж
ної, щоб дозволяти собі розбаза
рювання дуже коштовних речей.
— На суто комунікативному
рівні — як реагують Ваші закор
донні колеги на ядерну ініціативу?
— В західних політиків мало
достовірної інформації про нашу
державу. Багато хто ще живе сте
реотипами колишнього Радян
ського Союзу, автоматично з’явля
ється острах: боронь Боже, ядерна
військова промисловість відно
виться, — це ж дисбаланс і пору
шення паритету у світі. Фахівці, що
консультують політиків, реагують
спокійніше.
Свого часу на Заході дискуту
валося і навіть підтримувалося
питання про створення носія по
вітряного старту для космічних
кораблів на основі ТУ160. Це
стратегічний авіаційний ком
плекс, що може переносити
ядерну зброю на тисячі кіломет
рів. При цьому сам не потрапляє
в зону враження. Ще розглядався
варіант екологічного розвідника,
знову ж таки на базі ТУ160. Але
до реалізації жодного з намірів не
дійшло — літаки віддали в Росію.

Народний депутат Георгій МАНЧУЛЕНКО — про те, чому
законопроект про ядерний статус не став законом і чому до
нього варто повернутися.

Дуже серйозно, на урядовому
рівні, треба було б порушувати пи
тання про належну фінансовомате
ріальну компенсацію Україні. Свого
часу, коли нашу делегацію на пере
говорах очолював Юрій Костенко,
це питання ставилося доволі жорс
тко. Так просто не буває: візьміть
собі нашу зброю за ваші гарні очі.
— Але в нашому випадку са
ме так і було.
— На жаль. Якби склалося по
іншому, то, може, й не було б тепе
рішніх проблем, пов’язаних з
об’єктом “Укриття” в Чорнобилі.
Костенка тоді усунули від перего
ворного процесу, Україна майже
нічого не отримала.
Поки що не дійшло і до розгля
ду нашого проекту.
— Є шанси, що до цього та
ки дійде на сесії парламенту
восени?
— Наступна сесія проходитиме

під знаком президентських вибо
рів, таким же буде й порядок ден
ний. Не сподіваюся, що депутати
незабаром повернуться до розгля
ду законопроекту. Хоч, як на мене,
то він цілком спокійний і виваже
ний. І його розгляд тільки додав би
позитиву нашому іміджу, публіч
ність цього питання засвідчила б,
що Україна є відкритою, прогнозо
ваною державою.
— Для реалізації проекту в нас
достатній науковий потенціал?
— У нас справді дуже серйозна
школа ядерної фізики. Звичайно,
чимало наших учених виїхало на
Захід, але тут не йдеться про спе
ціалістів так званого “закритого
профілю”. Я не чув, щоб хтось із
наших учених у галузі ядерної фі
зики залишив країну.
— Ми все говоримо, що
Україна нічого не отримала, від
мовившись від зброї. Але хтось

z

Людмила ПУСТЕЛЬНИК

ЛІДЕР РАКЕТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІЗ ПОГАНОЮ РЕПУТАЦІЄЮ

ЧУДОВА «НУКЛЕАРНА СІМКА» ТА ІНШІ

— так оцінюють український
науковий потенціал у галузі
озброєнь та імідж нашої країни
американські вчені.
У цьому можна перекона
тися, зайшовши на сайт Фе
дерації американських нау
ковців (www.fas.org), який
повідомляє таке: “Україна бу
ла і є лідером ракетних техно
логій, доволі успішним у ви
робництві керуючих систем,
навігаційної електроніки для
бойових кораблів та підводних
човнів, радарів, що “поміча
ють військові літаки”.
Далі в статті, автора якої не
вказано, написано, що “жорст
ка конкуренція на світовому
ринку озброєнь змусила Ук
раїну розглядати можливості

США володіють 10 640 одиницями
зброї, Росія — 8 600, Китай — 400,
Франція — 350, Великобританія — 200,
Індія — 60—90, Пакистан — 24—48.
До ядерного списку не входять
країни, що їх підозрюють у володінні
зброєю та наукових ядерних розробках
військового призначення. Ізраїль уже
котрий рік поспіль відмовляється офі
ційно спростувати чи підтвердити свій
ядерний статус, так само як і наявність
чи відсутність ядерної програми. Ця
держава не підписала міжнародної
угоди про невикористання й нерозпо
всюдження ядерної зброї. Іран теж не
підписав згаданої угоди. Офіційна
версія — ядерна програма розрахова
на лише на мирні цілі, з чим катего
рично не погоджується ЦРУ. Північна
Корея в січні минулого року відкликала
свою погоджену, було, участь в угоді
про невикористання. Натомість Арген

БЕЗ КОМЕНТАРІВ
експорту зброї політично не
стабільним або навіть агре
сивним режимам. Україна
створила власну мережу екс
порту зброї і, таким чином, діє
не у повній відповідності з між
народними правилами й забо
ронами. Українські військові
торгували традиційною збро
єю на чорному ринку й підпи
сували контракти з комерцій
ними фірмами. Перші контрак
ти стосовно продажу зброї бу
ли підписані з Іраном у 1992му
й викликали негативну реакцію
Заходу, зокрема США”.
z

Переклад з англійської
Л. П.

Офіційно до членів ядерного клубу у світі належать сім держав

«ЗА» І «ПРОТИ» РОЗЗБРОЄННЯ
VOX POPULI
Дослідження проведене
соціологічною службою Цен
тру Разумкова. Опитано
2010 респондентів у всіх ре
ґіонах України.
Переважній більшості гро

мадян України цілком зрозу
міло, що розміщення ядерної
зброї на території України в
умовах нинішньої корумпова
ної влади, відсутності кор
донів на сході та ненадійно
го війська, могло б мати не
гативні наслідки.

Чи схвалюєте Ви те, що Україна відмовилася від ядерної зброї?

“СЛОВО Просвіти” z ч. 33 (253), 12– 18 серпня 2004 р.

тина таку угоду підписала після того, як
військова ядерна програма була замі
нена мирними розробками.
Попри офіційну без’ядерну позицію
Австралії, її все ж підозрюють у ство
ренні військової ядерної програми. Не в
останню чергу завдяки значним при
родним покладам урану на території
країни. Такі ж підозри існують стосовно
Японії, оскільки вона володіла серйоз
ними науковими розробками в ядерній
галузі ще перед ІІ Світовою війною.
До угоди про невикористання
ядерної зброї приєдналися колишні
ядерні держави: Білорусь, Україна,
Казахстан, Єгипет, Бразилія, Німеччи
на, Ірак, Японія, Лівія, ПівнічноАфри
канська Республіка, Південна Корея,
Швеція, Швейцарія, Тайвань.
z

За матеріалами
Інтернетвидань

ЯК ЦЕ БУЛО

ЦІНА БЕЗ’ЯДЕРНОСТІ
Вісім років тому Україна ста
ла без’ядерною. Відтак не ста
лося багато чого: західні держа
ви не дотримали своїх обіцянок
щодо компенсацій, наші євро
шанси не вийшли за межі ілю
зій, а про імідж України у світі го
ворити якось навіть незручно.
Разом із ядерною зброєю ми
втратили щось набагато більше.
Леонід Макарович, напевне, і
тоді, й по тому має здоровий спо
кійний сон. Може, йому часом
сниться Нобелівська премія, якої
першому українському Прези
дентові так і не вручили. Не суди
лося. Як і законопроекту народ
ного депутата Г. Манчуленка (“На
ша Україна”) про відновлення
ядерного статусу України бути
принаймні розглянутим у Верхов
ній Раді. Доволі категоричною ви
явилася відповідь посла США в
Україні Джона Гербста:
— Відповідальні гравці полі
тичної сцени не хотіли б бачити
збільшення кількості ядерних кра
їн. Рішення відмовитися від ядер
ної зброї — одна з найбільших
заслуг України в очах світового
співтовариства. А будьякі спроби
повернутися до ядерного статусу
позбавили б Україну цього іміджу
й викликали б велике занепокоєн
ня у світі (“Галицькі Контракти”
№ 49 від 8 грудня 2003 р.).
Ядерний арсенал України за
величиною був третім у світі. У спа
док від СРСР нам залишилося 30 %
радянської воєнної індустрії. “На
оборонку” працювало до 40 % усіх
працюючих громадян. Що ж саме і
скільки вони виготовляли, і в Раді
Нацбезпеки, і в Міністерстві оборо
ни, схоже, не знають. Хоч наші ко
лишні військові таємниці — вже
давно секрет Полішинеля. Отже,
серед іншої зброї, Україна володіла
176ма пусковими установками
міжконтинентальних баліcтичних
ракет і 1240 ядерними боєголовка
ми. До цієї кількості входили 130
ракет SS19, 46 — SS24 та міжкон
тинентальні балістичні (SS19 “Сти
лет” — 120 і SS24 “Скальпель” —
60). У нас було понад півсотні бом
бардувальників, озброєних 600
крилатими ракетами і гравітаційни
ми бомбами. Загальний арсенал
налічував майже 5 000 одиниць
стратегічної і тактичної зброї.
Усе це добро до червня 1996го
з України вивезли на переробку —
переважно до Росії, — відповідно
до умов тристоронньої угоди між
нашою державою, США та Росією.
Відтак сусідня Федерація передала
нам 100 тонн палива для атомних
станцій, за що отримала від США
60 мільйонів доларів. Що отримала
натомість Україна, питання — з роз
ряду риторичних.
Свідчення недавньої ядерної
слави сьогодні можна побачити в
“Музеї ракетних військ стратегіч
ного призначення” міста Перво
майськ Миколаївської області.
Там зберігаються муляжі того, що
вже стало історією.
z

Чому Ви не схвалюєте того, що Україна відмовилась від ядерної зброї?
(Відповіді подані у відсотках до тих, хто не схвалює відмови від ядерної зброї).

Л. П.
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Зверніть увагу на український
національний феномен: домови
тися з будьким про будьщо, ве
личезна проблема а тим більше —
триматися домовленості. Цей фе
номен, на жаль, підтверджується
не лише на рівні суспільних відно
син, зокрема й тринадцятирічною
практикою реалізації отриманої
незалежності України і розбудови
Української Держави, а й на рівні
особистих партнерських стосун
ків. У результаті, як справедливо
зауважують деякі наші читачі, вже
не дуже й тієї незалежності й тієї
українськості в державі.
Здавалося б, коли збирається
гурт близьких людей, об’єднаних
усвідомленням очевидних для
всіх фактів буття, можна легко до
мовитися про мінімально необхід
ну співпрацю. Виявляється, що ні.
У трохи кращому випадку — закін
чується на обіцянках, яких ніхто не
збирається дотримуватися.
Поступитися своєю несхибно
бетонною, єдино правильною по
зицією в дискусії, місцем у тран
спорті чи на вході до вагона у нас
вважається проявом слабкості.
Тільки перемога! Тільки не згода!
Вперед, розштовхуючи ліктями ін
ших грішних, наступаючи їм на
п’яти, хапаючи першим те, що по
гано лежить, нахабством прикри
ваючи свою душевну нікчемність.
Чудове слово суспільство оз
начає сукупність спільних (тобто
узгоджених усіма членами даної
великої групи, спільноти, народно
сті, нації) дій. При тому, що узгод
ження — це відмова кожним від час
тини своєї індивідуальної відмінної
рації задля спільної перемоги, в якій
(і лише в ній, спільній) можливо за
воювати трофеї позитивного ефек
ту для кожного індивідума.
Перепрошую за розкладання
банальних речей, відомих усім.
Але ось наближаються вибори —
Великий Вибір для всієї спільноти
і кожного громадянинаіндивіду
ма. Чи ми розуміємо — не теоре
тично, а практично, — наскільки
важливо вже зараз вдумливо й
розважливо поступитися своїм
малим індивідуальним заради
Спільного Великого?
Чому так часто не вдається
домовитися (навіть двомтрьом,
не кажучи вже про Націю) Україн
цям? Що треба зробити, що має
мо вчинити, щоб стати справжнім
суспільством?
Відповідь — проста й баналь
на: треба кожному стати на пози
цію ПРАВДИ. Огляньмося навколо:
в усіх випадках негараздів, за кож
ною нашою неприємністю і прик
рістю стоїть елементарна брехня.
У нині поширеному лексиконі
брехню нерідко ховають за неві
гласнобезвідповідальним висло
вом: “У кожного своя правда”.
І тому, спираючись на “свою”
правду, партія влади всіма “прав
дами й неправдами” намагається
побудувати собі мобілізований
оплот адміністративної сили,
водночас руйнуючи спроби злаго
ди в рядах опозиції.
Чи в середовищі й повсякден
ній діяльності нинішнього істеб
лішменту України вшановуються
такі вічні цінності, як совість, лю
бов до ближнього, прощення,
самопожертва? Цілком очевид
но, що ці справжні життєві вартос
ті не беруться до уваги в поточній
роботі нинішніх можновладців.
У підсумку — хибний політич
ний курс і дурні розмови про
брак твердої політичної волі. Ку
ди вже твердіше, коли особа з
двома судимостями “всіма прав
дами й неправдами” може у нас
не лише очолити уряд, а й бути
висунутою на посаду президен
та! Мабуть, кращих не знайшло
ся у владному пакеті.
Звичайно, що проблема поля

гає не стільки у відсутності волі й
рішучості, скільки в тому, що воля
й рішучість не спираються на со
вість. Від безсовісної, та ще й бе
тонно рішучої людини не можна
чекати добра.
Саме совість, яка тихо й лагідно
упокорює нас, попереджаючи про
небезпеку гріха, що його хочемо
вчинити, породжує оту благосло
венну лагідність і моральну хис
ткість роздумів (не плутати з хис
ткістю моралі), котра допомагає
формувати в кожному з нас відпові
дальну, розсудливу особистість.
Світом керують зміни. Керу
ють хистким, лагідним чином. Пе
реконана у своїй твердості й не
змінності потужна галузка чи на
віть стовбур, якщо вже перело
миться, то безповоротно. Лозин
ка — така гнучка, хистка й непев
на, що гнеться від найменшого

стане очевидною, доки не загли
бимося в себе.
“Знайдеш Бога лише через
пізнання себе самого”, — по
вчає св. Августин. Адже неможли
во думати чи говорити про Бога,
не вкладаючи власного життя в
думку і слово. Бо, розмірковуючи
про власну долю, неможливо ігно
рувати Божу волю, яка впливає на
життя. На пульс життя.
Власне “Я” найчастіше нама
гаємося пізнати, як через наше ві
дображення в дзеркалі. Але що за
ним?! Трагедія Нарциса полягає в
тому, що захоплений фактом від
криття зображення свого обличчя
через відбиток на поверхні води,
він забув про глибину озера.
Святий Августин відкрив для
себе дорогу, яка веде від поверх
невого “Я” до глибинного святого
“Ти”, в якому знаходиться не від

бував на Заході, знає, як одразу
потрапляєш в інший світ — світ то
лерантності і взаємної поступли
вості, де змагаються не в тому, хто
перший вскочить до трамваю, а в
тому, хто ввічливіше достосується
до свого візаві. Там змагаються у
люб’язності й отримують від цього
задоволення. Натомість після по
вернення в Україну, знову важко
звикаєш до результатів інфікуван
ня нашого суспільства традицій
ним російським хамством.
У країнах Європейської Спіль
ноти немає закону про толерант
ність і поступливість, але теми то
лерантності й поступливості
обов’язково входять до шкільних
програм, на ці теми проводяться
студентські колоквіуми й міжна
родні конференції. Вони є не
від’ємним елементом суспільного
виховання й загальної культури.

Хочемо увійти до цивілі
зованої Європи, але, від
верто кажучи, з насторогою
сприймаємо ідеї та думки,
якими керується європей
ська цивілізація, побудова
на на латинській культурі.
Навіть мудрі слова Свя
тішого Отця Івана Павла ІІ
сприймаються певною час
тиною українських грома
дян, якщо не відчужено, то,
у всякому випадку, із за
стереженнями.

Фото Ганни Оборської

ТОЧКА ЗОРУ

Суспільство і ми

подиху вітру, — не переломиться,
бо хоча й хилиться, але має твер
дий корінь, а тому зберігає себе і
завжди здатна повернутися до
свого нормального стану, випрос
татися, залишитися собою.
Гнучка й моральна економіка на
чолі з Людвігом Ерхардтом, спира
ючись на твердий корінь національ
ної доктрини Конрада Аденауера,
впродовж п’ятнадцяти років не ли
ше підняла післявоєнну Німеччину з
руїн, а й вивела її в десятку провід
них країн світу. А нам нині, через
шістдесят років по тому, має бути
втіхою святкування Дня Перемоги…
Один із найвизначніших філо
софів і психологів сучасності
отець Томаш Галік стверджує з
цього приводу:
“Можливо, саме той, хто не
посів твердої позиції в
роздумах, і дає можливість,
щоб у ньому пульсували всі віб
рації та потрясіння епохи, але
при цьому постійно шукає точ
ки рівноваги, — не впаде одра
зу від одного удару.
Ця хисткість, по суті, є пуль
сом життя, рухом, що виходить
із глибини кожної молекули на
шої дійсності; хисткість перебу
ває у глибокій гармонії з твор
чим і оновлюючим подихом Ду
ха, котрим сам Бог постійно
удосконалює і оживляє своє тво
ріння — людину. Цей рух не доз
воляє внутрішньо затвердіти, не
дозволяє стати байдужим”.
Пульс життя. Те, що не є хис
тким, не є тривалим. Ця істина не
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биток, а суть Божа. Відкрив дорогу
від образу до прообразу, від сим
волу до сенсу. Цю дорогу назвав
любов’ю до Бога, протиставляючи
її нарцисизму — любові до себе.
Як відомо, диявол приховуєть
ся у дрібницях і виявляється через
дрібниці. І любов до себе також
яскраво виявляється у дрібницях
поведінки.
Для мене особисто чи не най
переконливішим свідченням руй
нівного егоїзму (і чинником, що
формує певні перспективи су
спільного розвитку в Україні) є си
туація, що її щодня десятки тисяч
разів відтворюють у кожному ве
ликому місті громадяни, котрі сто
ять при щойно відчинених дверях
трамвая, тролейбуса, автобуса,
вагона метро. Зверніть увагу: як
що виходите з вагона, вам зали
шають не ширину відчинених две
рей, а вузьку щілину в юрбі.
В юрбі, яка напружено чекає
виходу останнього пасажира
(якщо чекає) і в один момент пе
ретворюється в здичавілу масу,
котра туттаки має не увійти, а
увіпхатися в транспорт.
Чи усвідомлюємо собі, що доб
ровільне напхання нами тролей
буса нині й примусове напхання
вагонівтелятників, у яких НКВД пе
ревозило “чєловєчєскій матєріал”
до таборів ГУЛАГу колись, — є од
ним і тим самим методом плюндру
вання Божого духу в нас?
Нічого подібного ви не побачи
те ані в Кракові чи Вроцлаві, ані в
Мюнхені чи Римі. Кожен, хто не раз

У Європі твоє шанобливе
ставлення до іншої особи є важли
вішим від можливих негативних
наслідків — скажімо, запізнення
на роботу чи в театр. “Пхатися”
там — означає бути дикуном. А як
що вже трапляються запізнення
через недоліки транспортного
обслуговування, то це автоматич
но призводить до збільшення ав
тобусів на маршруті, а не до збіль
шення хамства юрби. Сила люди
ни там виявляється у шанобливо
му ставленні до ПРАВДИ, у лагід
ності до іншого, у гнучкості, а не
залізобетонності позиції.
У вихованої людини інстинкт
самозбереження не переходить
межі самоповаги й самозречен
ня, бо любов до Бога, як до
ПРАВДИ (і це зовсім не обов’яз
ково пов’язано з релігійними ка
нонами і процедурами), тісно
гармонізована із совістю.
Справжня любов полягає в то
му, щоб вийти з самого себе на
зустріч іншому. Зокрема й перед
дверима трамвая.
Коли намагаєшся уявити собі
Рай Божий і свою душу в ньому, то
усвідомлюєш, що вдосталь маєш у
собі того бруду й самовпевненості,
які хотів би залишити за порогом.
Але не забувай і про те, що са
ме твоя хисткість роздумів, бла
гословенна нерішучість і лагідна
непевність сприяють праведному
вибору. У тому числі, за рахунок
пригнічення власної пихи. А це
вже поважний крок до перемоги
над собою твердокам’яним.
Тоді вже можна говорити про
можливий успіх спроби домови
тись Українцям між собою, трима
тися того договору на підставі ша
нобливого ставлення до ПРАВДИ і
рухатися вперед у ритмічному
пульсі життя.
Все це має пряме та безпосе
реднє відношення до вибору, пе
ред яким нині стоїмо.
z

Роман ЗАПОЛЬСЬКИЙ

ОБЕРЕЖНО, ПРОВОКАЦІЯ!

МАЗЕПА —
ЗРАДНИК?
У Луганську, вочевидь,
вважають, що так.
Воно, звичайно, можна прикри
тися фіговим листочком застере
ження, надрукованим поряд із рек
візитами редакції, про те, що “от
ветственность за достоверность
сообщаемой информации… несут
авторы публикаций”.
Проте, якщо редакційна колегія
газети складається з п’яти офіційних
посадовців: депутата Луганської
облради, трьох депутатів Луганської
міськради й начальника управління з
питань внутрішньої політики Луган
ської міськради, та ще й Луганська
міськрада є засновником цієї газети,
то фіговий листочок тут ні до чого.
Газета називається “Жизнь Луган
ска”, має статус “Еженедельная го
родская общественнополитичес
кая газета” і виходить накладом по
над 11 тис. примірників, тобто,
впливає на громадську думку.
Здавалося б, суспільнополітич
ний статус газети і присутність у скла
ді її редколегії відповідального на
чальника від політики мали б зо
бов’язувати цей орган так само відпо
відально ставитись до публікацій,
особливо до тих, яким “Жизнь Луган
ска” відводить цілу сторінку, очевидно
вважаючи їх особливо важливими. Як
от, наприклад, у числі № 29 (718) від 14
липня 2004 р., в якому, з відповідної ін
тенції луганських припресових депу
татів, “Жизнь Луганска” вмістила стат
тю “И грянул бой, Полтавский бой!”,
підписану — “Н. Башкатов, историк,
член партии “Русский блок”.
Наведу кілька уривків із цієї по
своєму оригінальної публікації в
дослівному перекладі з російської:
“Тут треба зазначити, що вельми
поширений міф про те, що Мазепа
хотів домогтися для України “нєза
лєжності” (так перекручено в автора
статті — Є. Ґ.) — просто брехня, роз
рахована на людей довірливих і та
ких, що на історії не розуміються.
…Із “нєнькой Украіной” (саме
так у автора статті — Є. Ґ.) Мазепа
хотів розстатися. Тим більше, що в
Україні Мазепа великою популяр
ністю не користувався. Жодного з
гетьманів не ненавиділи так, як не
навиділи Мазепу.
…Із захопленням Батурина
пов’язують іще один популярний се
ред націоналістів міф. Це міф про по
головне знищення населення Батури
на Меншиковим. Цей міф веде своє
походження од відомої фальшивки
“Історія Русов” і повторюється досі.
…У результаті вдало обраної
стратегії, російське військо не лише
перемогло, а й мало невеликі втрати
(…) Це був кінець гетьманським зра
дам і свавіллю, які впродовж 60 ро
ків руйнували Україну. І це було по
чатком Великої Російської імперії”.
Серед істориків, відомих в Укра
їні, зокрема й співробітників Інсти
туту історії НАНУ, імені “Н. Башка
тов, историк” не знайшлося. Але,
поза сумнівом, антиукраїнський ви
пад газети сподобається колегам
Н. Башкатова з партії “Русский
блок” і його високим покровителям
у Москві й Києві, тому що лише під
патронатом високих осіб держави
можна надрукувати в Україні цю від
верто образливу для Української
Нації вигадку.
Точку зору одного з відомих істо
риківмазепознавців, старшого нау
кового співробітника Інституту історії
НАНУ В’ячеслава Станіславського
ми представимо читачам в одному з
найближчих чисел “Слова Просвіти”.
Нехай читачі висловлять свою
думку про відповідальність праців
ників, котрі, вміщуючи подібні публі
кації, свідомо сприяють формуван
ню антиукраїнських настроїв у ет
нічно напруженому, прикордонному
з Росією реґіоні.
z

Євген ҐОЛИБАРД
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Політика

І ЩО ВИ ВИРІШИЛИ?

жаю, що він достойний кан
дидат на місце у президент
ському кріслі.

Ваш кореспондент газети опитав перехожих на столичному Хрещатику
про їхнє ставлення до нинішніх кандидатів на посаду Президента України.
Респонденти відповідали на питання: “На Вашу думку, який кандидат у
президенти вартий посади керівника країни?” і “З яких міркувань Ви від
дасте свій голос за вибраного вами кандидата?”

Юрій Миколайович,
колишній тренер Київського
балету на льоду:
— Стовідсотково це має
бути Ющенко; ну, й другий
— Янукович, теж непоганий.
Свої погляди я відстоюю з
життєвої точки зору: рівень
життя є досить важливим
для людей.

Просто Сергій:
— Я буду голосувати за
Януковича, й іншого канди
дата не може бути. Добре ві
домий Ющенко не викликає
в мене довіри, бо, будучи
Прем’єрміністром, він не
приймав потрібних законів у
провідних галузях, а саме:
податковій, медичній та су
довій. Ющенко може стати
прототипом Жириновського.

Мамонтов, художник
кіно:
— Я не буду голосувати
ні за кого, тому що вже нічо
го не зміниться.

Просто Саша:
— Однозначно — за
Ющенка, і ні за кого іншого,
особливо зі списку тих кан
дидатів, які зареєстрували
ся в останній момент.

Сергій із Житомира,
водій:
— Поки що я не визна
чився, але з зареєстрованих
кандидатів я не віддам свого
голосу нікому. Поки що не
має такого кандидата, якому
я міг би довіряти.

Борис Миколайович,
робітник:
— Я віддав би свій голос
за Олександра Мороза, я
йому найбільше довіряю.

Олексій, актор:
— Проголосував би за
Януковича, ну, а за кого ще
голосувати? За Симоненка
— набридло. Сам я з Донба
су, тому так і голосую.

Ніна з Сімферополя,
працівник місцевих керівних
органів:
— Я воліла б віддати свій
голос за Януковича. Вва

ЦИРК У СУДІ
нагадувало
засідання
апеляційного суду
Нагадаємо, що Шевченківський суд Киє
ва в особі судді І. Саприкіної за позовом та
кого собі “Міжнародного антифашистського
комітету” прийняв дивовижне рішення про
закриття найпопулярнішої українськомовної
газети “Сільські вісті” за нібито розпалюван
ня міжнаціональної ворожнечі. Звичайно,
редакція не погодилася з цим та подала
апеляційну скаргу.
Перше засідання відбулося 25 травня і
подальший розгляд було перенесено на не
визначений термін. Але далі події почали
розвиватися в детективному жанрі. Друге
засідання було призначено на 15 липня, але
вже в іншому складі суду, що є порушенням
чинного законодавства. Проте головуюча
заявила про своє відведення, і суд задо
вольнив це прохання. 11 народних депутатів
звернулися до в. о. голови Верховного Суду
П. Пилипчука зі скаргою на дії голови апеля
ційного суду у зв’язку з незаконною зміною
складу суду. За словами народного депута
та Ю. Кармазина (“Наша Україна”), який
виступає захисником у суді, протягом трьох
тижнів вони не отримали відповіді.
А далі суд перетворився вже у справжнє
шапіто. Терміново було призначено судове
засідання на 4 серпня, як потім з’ясувалося,
— вже у третьому складі. З документів, на
даних головуючим, випливли дивні речі. Так,
уже 2 липня суддя отримав цю справу, а
тільки 5го голова суду дав йому це доручен
ня. І все це відбувалося, незважаючи на за
сідання 15 липня у другому складі!
У автора цих рядків склалося враження,
що влада просто шукає найбільш “дисциплі
нованих” суддів для виконання своїх вказі
вок. Засідання у третьому складі проходило
за таким сценарієм: представники “Сіль
ських вістей” подали численні клопотання з
посиланням на норми законодавства, а ад
вокати протилежної сторони на все відпові
дали однією фразою без усіляких обґрунту
вань та посилання на правові норми: “Кло

ПРАВО І ЛІВО
потання є безпідставними та надуманими”.
Суд також дуже швидко задовольняв усі за
баганки “антифашистів”. Так, не були допу
щені до судового процесу в ролі третьої осо
би представники трудового колективу ре
дакції (членів якого позбавляють права на
працю) та численних читачів (яких позбави
ли права на інформацію)
Хоча в судовому засіданні з’ясувалися
деякі цікаві подробиці. Так, доручення адво
катам було підписане керівником вищеназва
ної організації Олександром Шлаєном, а в
суд раніше з’являвся… Самуїл. Тільки з цієї
причини представники вже не повинні мати
повноважень. На момент судового засідання
ця особа вже відійшла у світ інший, тому неві
домо, чиї інтереси представляють адвокати.
У попередніх судових засіданнях пред
ставники газети наполегливо вимагали пода
ти повні відомості щодо позивача — Міжна
родної спілки громадських організацій “Між
народний антифашистський комітет” і його
засновників. Але суди вперто відмовляються
це зробити, нібито за цим стоїть державна та
ємниця. З відкритого листа громадської орга
нізації “Український вибір” стало відомо, що,
за їхніми даними, засновниками “Міжнарод
ного антифашистського комітету” є організа
ції з дуже дивними для незалежної України
назвами: Радянський (?!!) громадський істо
рикоосвітній центр “Бабин Яр” та громадська
організація “Московський антифашистський
центр”. Як мінімум одна з цих організацій не
пройшла перереєстрації в Міністерстві юсти
ції, і тому не могла бути засновником “Міжна
родного антифашистського комітету”, який
також, за деякими даними, не пройшов пере
реєстрації, і тому деюре не існує.
Більше того, в цю гру вже втягнуто й Мі
ністерство юстиції. Так, у судовому засідан
ні було надано нібито експертний висновок
фахівця з оскаржуваних статей газети. Ди
вує інше: запит Комітет надав у Мін’юст
2 липня, а відповідь надано вже 3го числа.
Така надшвидка реактивність викликає пі
дозри в заанґажованості “експерта” з дуже
красномовним прізвищем.
z

“СЛОВО Просвіти” z ч. 33 (253), 12– 18 серпня 2004 р.

Світлана РЕМЕНЮК

Олександр, заступник
директора шахти:
— Тільки не за Ющенка;
можливо, це буде Кінах, але
однозначно — не Симонен
ко і не Мороз. А інша части
на кандидатів мені взагалі
не відома.

Лариса Степанівна,
пенсіонерка.
— Я воліла б віддати
свій голос за Ющенка, —
це єдина достойна канди
датура. Будучи Прем’єром,

VOX POPULI
він зміг дати людям надію,
він виплатив заборгова
ність по зарплатах та пен
сіях, він імпонує мені як
кандидат у президенти.
Другим кандидатом у пре
зиденти я бачила б Тараса
Чорновола, але то — не га
рантована відповідь.

Михайло
Гнатович,
пенсіонер:
— Я не можу розмінюва
тися на дрібниці, позаяк я
вже людина похилого віку. Я
буду голосувати за команду
Ющенка і за його кандида
туру в цілому. Країні потріб
ні зміни у виконавчій владі,
оскільки більшість сього
часних претендентів на
президентське крісло є
“вічними революціонера
ми”, котрі постійно висува
ли свої кандидатури. За де
сять років незалежності во
ни не зробили нічого. Це
підтверджується ставлен
ням цивілізованої Європи
до поняття комуніст.
z

Опитування проводив
Мирослав БУРТОВИЙ
Фото Г. ОБОРСЬКОЇ

СТРАЙК СУМСЬКИХ СТУДЕНТІВ
Нагадаємо, що студенти виступали про
ти об’єднання трьох різнопрофільних вузів у
єдиний національний університет під керів
ництвом ректора сільськогосподарського
інституту народного депутата, керівника об
ласного осередку СДПУ(о) Олександра Ца
ренка. Але влада, на жаль, як завжди, відмо
вилася йти на діалог із власним народом і
почала розігрувати силовий сценарій.
Вночі 1 серпня, коли студенти планували
почати піший похід до Києва, силами мілі
цейського спецназу, без пред’явлення жод
них посвідчень та документів, було розгром
лено наметове містечко та більшість студен
тів заарештовано. При цьому міліція не цере
монилася: заламували руки, обличчям по ас
фальту тягнули до автобусів. Серед затрима
них були неповнолітні, депутати місцевої Ра
ди, помічники нардепів від різних фракцій..,
журналісти, які не були учасниками акції та
виконували свій професійний обов’язок.
Уже вранці на місці події були нардепи й
представники Уповноваженої з прав люди
ни. Те, що вони побачили, було яскравим
прикладом вад нашої правоохоронної сис
теми: весь натовп тримали без їжі й належ
них умов, родичі не були попереджені про
затримання, допити проводилися вночі в
хамській формі. Львівський журналіст, який
вимагав розмовляти з ним українською мо
вою та не ґвалтувати його блатними пісня
ми, у відповідь отримав принизливе “бан
дерівець”, стусан по голові та притягнення
до суду. У цьому беззаконні були задіяні всі
наявні сили районних відділів міліції та
спецрозділи, головне призначення яких —
боротьба с тероризмом. Тільки після втру
чання нардепів усіх студентів, через добу
перебування в буцегарні, випустили за рі
шенням суду, який присудив їм добу адмі
ністративного арешту за “злісний спротив
силам міліції”.
Незважаючи на перепони, студенти таки
вирушили в похід до Києва.
У ніч на 6 серпня студенти вирішили за
ночувати за п’ять кілометрів від кордону
Полтавської області, що, як потім з’ясува
лося, було їхньою помилкою. Рано вранці
Володимир Щербань разом із численним
загоном спецназівців у повній бойовій фор

ПОДІЯ
мі прийшов залякувати студентів. Він при
мушував студентів повернутися назад, мо
тивуючи це якимось рішенням суду про за
борону сумським студентам рухатися до
Києва. Після їхньої відмови почалося найга
небніше: усіх учасників спротиву здоровен
ні спецназівці, яких було в декілька разів
більше, почали відловлювати студентів.
Хлопчики та дівчатка розбіглися по хащах,
деякі з них уже перебували на території су
сідньої Полтавської області, але щербанів
ські бійці продовжували їх і там пересліду
вати. Найбільше дісталося прапороносцю
— майбутнього педагога збили з ніг, відки
нули державний прапор та потягнули до ав
тобуса. В результаті хлопець опинився в лі
карні зі струсом мозку та пошкодженням
внутрішніх органів. Затримали журналіста
Євгена Кузьменка, який пізніше підтвердив,
що цією акцією керував особисто губерна
тор Володимир Щербань. Не дивлячись на
пред’явлене депутатське посвідчення, в та
кій же ганебній формі потягнули й народно
го депутата В’ячеслава Кириленка.
Цей напад уже став центром уваги між
народної спільноти. Представник ООН
Олександр Дакуга, який прибув на місце по
дії, заявив, що цей скандал може бути пред
метом розгляду в міжнародному суді в Гаазі.
Таким чином, удруге після сумнозвісних ви
борів мера Мукачевого Україна стала в цен
трі міжнародної уваги.
Керівники трьох політичних сил у Верхов
ній Раді, три кандидати в президенти —
О. Мороз (СПУ), П. Симоненко (КПУ),
В. Ющенко “Наша Україна” — висловили обу
рення діями правоохоронців та вимагають
скликання позачергової сесії Верховної Ради.
Тим часом у Києві постійно проходили пі
кетування будинку МВС України, де студенти
вимагали відставки начальника Сумської мі
ліції генерала Миколи Плеханова...
Отже, нині, як повідомило УНІАН, згідно
з новим Указом Президента, скасовується
попереднє рішення щодо об’єднання трьох
сумських ВНЗ.
z

Ірина КОЛЯКА
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Олімпійські ігри в Афінах ста
нуть рекордними за багатьма по
казниками. 10500 атлетів із 202
країн світу змагатимуться в 28 ви
дах спорту на 38 спортивних аренах
за 301 комплект олімпійських наго
род. Олімпійське селище, що 30
липня цього року відкрило свої две
рі для майбутніх мешканців, очікує
розмістити близько 16000 осіб.
21500 представників засобів масо
вої інформації (серед яких 5500 фо
токореспондентів) висвітлювати
муть олімпійські змагання в столиці
Греції. 45000 осіб здійснюватимуть
заходи безпеки під час проведення
Олімпійських ігор в Афінах.
У 19 із 28 видів спорту олімпій
ської програми братимуть участь
243 українські спортсмени. Пропо
нуємо інформацію щодо деяких
видів.
Маунтинбайк (гірський ве
лосипед). Україну в Афінах пред
ставить одинєдиний фахівець із
цього виду спорту — киянин Сергій
Рисенко, який виступатиме в крос
кантрі.
Велошосе. У солідній вело
дружині з 17 спортсменів, які виру
шають до Афін, — восьмеро вело
шосейників. Прогнозують, що во
ни (зокрема Сергій Гончар, а також
у групових гонках) можуть поборо
тися за медалі.
Велотрек. Українські трекови
ки (8 осіб) за сприятливих умов
можуть розраховувати в Греції,
ймовірно, на бронзові медалі. Ус
піх можливий у групових і команд
них гонках, а також можна споді
ватися на єдину представницю
слабкої статі у трековій збірній
України Людмилу Випирайло.
11 осіб у збірній України зі
стрільби.
Легка атлетика. В історії ко
ролеви літніх спортивних видів
Україні належать 2 рекорди: непо
рушний, 6,14 м у стрибку з жерди
ною, — Сергія Бубки й у потрійному
стрибку в жінок — Інеси Кравець.
Усього в Грецію на легкоатле
тичний турнір їдуть 54 українські
спортсмени: 30 жінок і 24 чоловіки.
Із них 16 представлятимуть Україну
в естафетах. Прогнозують, що най
кращі шанси на успіх — у Андрія Со
коловського (у стрибках у висоту
другий результат сезону — 2,35 м);
Юрія Білонога, який цього року,
здається, може стати на прю з аме
риканцями; Олександра Горланя,
що має в цьому сезоні кидок на
81,33 м і може поборотися з біло
руськими метальниками молота;
Ірини Михальченко, Вікторії Степи
ної та досвідченої Інги Бабакової,
кожна з яких спроможна завоювати
бронзову медаль зі стрибків у висо
ту; метальниці диска Олени Анто
нової (третій результат сезону), ме
тальниці списа Ірини Сікачової

Спорт
VOX POPULI

Днями беруть старт
iгри XXVIII Олiмпiади в
Афiнах. Ще до їх від
криття вони стали iсто
ричними, адже повер
таються на свою бать
кiвщину, де 1896 року
в Древнiй Елладi вiдбу
лися першi олiмпiйськi
змагання. Це, безпе
речно, додає особли
вого присмаку події,
яка цього разу буде
рекордною за кількіс
тю глядачів на всіх кон
тинентах земної кулі.

Напередодні
відїзду
Олімпійської збірної Украї
ни до Афін ми спробували
з’ясувати рівень зацікавле
ності громадян майбут
ньою спортивною подією.
Майже всі опитані ствер
джують, що цікавляться
спортом, і дивитимуться
передачі про змагання на
олімпійських майданчиках
та вболіватимуть за україн
ських спортсменів (хоча
мало хто міг назвати види
спорту, в яких спробують
свої сили наші співвітчиз
ники). А прогноз “із наро
ду” — такий: кращих ре
зультатів очікують від на
ших плавців.

Віктор із Житомира:
— Звичайно, спостерігатиму за
Іграми в Афінах — на телеекрані.
Хочу побажати всім нашим спортс
менам добре виступити на Олімпі
аді, гарного їм здоров’я, бо це од
на із запорук успіху, і — побільше
медалей.

(четвертий результат сезону); се
миборки Наталі Добринської, якщо
зуміє показати кращі свої результа
ти; Івана Гешка, який стабільно —
серед призерів останніх гранпрі.
Вірогідно, нашої команди не
буде у двадцятці кращих, та шляхи
олімпіадні — непередбачувані: мо
жуть бути й сюрпризи.
Збірна України з дзюдо — 7
спортсменів.
Потугу України з тхеквондо в
Греції буде представляти один
спортсмен — харків’янин Олек
сандр Шапошник (вагова катего
рія 58—67 кг), що завоював ліцен
зію на цю Олімпіаду за підсумками
кваліфікаційного турніру в Баку,
зайнявши третє місце, пропустив
ши вперед тільки англійця Ґріна й
росіянина Магомедова.
Українська збірна з фехтуван
ня представлена так: чоловіча шпа
га (команда) і чоловіча шабля (ко
манда) — по 3 спортсмени, жіноча
шпага — 1, жіноча шабля — 1. Вирі
шальним був світовий рейтинг —
так можна відповісти прихильникам

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

цих змагань, які подивовані, чому
до складу збірної для участі в Афін
ській олімпіаді не ввійшли видатні
українські майстри шпаги Олек
сандр Горбачук і Наталя Конрад.
Загалом до офіційного складу
української делегації ввійдуть та
кож 147 тренерів, лікарів та маса
жистів, 10 суддів, 3 запасні спортс
мени (2 — у фехтуванні та 1 атлет в
академічному веслуванні), 18 пред
ставників штабу української деле
гації. Для висвітлення Ігор до Афін
від’їжджає 41 український журна
ліст (18 журналістів, акредитованих
НОКом України, 18 представників
делегує Національна телекомпанія,
5 — Національна радіокомпанія).
10 серпня ввечері на Майдані
Незалежності відбулись урочисті
проводи Олімпійської збірної Укра
їни, а вже 12 серпня в Олімпійсько
му селищі в Афінах пройде урочис
та церемонія підняття державного
прапора України, що символізува
тиме готовність нашої країни до
початку Олімпійських ігор.
На день пізніше, ввечері, на

Олімпійському стадіоні Афін спа
лахне олімпійський вогонь, саме
той, що 5 липня протягом п’яти з
половиною годин подолав 38 км
600 метрів вулицями Києва. 14
серпня наші атлети розпочнуть свої
старти на олімпійських аренах Афін,
а 15 серпня в столиці Ігор2004 від
будеться День України, урочистий
прийом нашою делегацією пред
ставників інших країн світу. Завер
шаться Олімпійські ігри 29 серпня.
Уряд нашої країни підтримав
пропозиції Держкомспорту та НОК
України та встановив розміри на
город у сумі 100, 70 та 50 тисяч до
ларів для чемпіонів, срібних та
бронзових призерів Олімпійських
ігор відповідно, що значно більше,
порівняно з минулими Іграми. Це
стане ще одним стимулом для на
ших атлетів, хоч усі ми чудово ро
зуміємо, що кожен спортсмен і так
намагатиметься показати свій
найкращий результат.
z
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Аркадій Кейгер, архітектор:
— Не дуже тепер слідкую за си
туацією, а тому не можу робити
прогнози. Конкуренція дуже силь
на, але, думаю, кілька медалей у
нас буде.

Владик, школяр:
— Найцікавіші для мене —
змагання з футболу та баскетбо
лу. А сьогодні спостерігатиму за
урочистими проводами наших
олімпійців.
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