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ТИЖНЕВИК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
БОГДАН ГОРИНЬ: «МІСІЯ «ПРОСВІТИ» В УКРАЇНІ
ТА ПОЗА ЇЇ МЕЖАМИ ВОІСТИНУ ІСТОРИЧНА»

У складній і суперечливій історії України громадській
організації “Просвіта” належить особлива роль. Перебо
рюючи понад сотню років труднощі, заборони, пересліду
вання, пробуджуючи в народі національну свідомість і по
чуття національної гідності, “Просвіта” нині продовжує
свою працю в умовах незалежної України.
Діяльність “Просвіти” у наш час важлива і вкрай необ
хідна. Стан шкіл у нашій державі, забезпечення учнів під
ручниками, контроль за рівнем тих підручників, комплек
тування бібліотек українськими книжками у селах і містах,
боротьба з триваючою русифікацією, вимога, відповідно
до статті 10 Конституції, застосування української мови в
усіх державних установах і навчальних закладах — це дале
ко не повний перелік тих завдань, що стоять нині перед
“Просвітою”. Дуже важливо, щоб були визначені пріори
тети в діяльності “Просвіти” в нинішніх умовах інформа
ційної окупації України. Організаційними клітинами
“Просвіти” повинна бути охоплена вся Україна. За умови,
якщо газети, книжки, журнали, аудіо, відео й мультиме
дійна продукція, яку видає “Просвіта” в центрі й на реґіо
нальному рівні, охоплять усю Україну, — такі заходи здат
ні підняти національну свідомість українця на рівень від
повідальності за утвердження традицій, духовності й мови
як важливих атрибутів української державності. Якщо до
цього додати, що від “Просвіти” в Україні чекають також
допомоги українці в діаспорі, то місія “Просвіти” в Украї
ні та поза її межами воістину історична.

7 грудня 2005 року в Києві відбулася сесія Го
ловної ради ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, яка
розглянула два невідкладні питання:
1. Про ситуацію із утвердженням державної
мови в Україні.
2. Про участь об’єднань “Просвіти” у виборах
до Верховної Ради України.
Матеріали сесії — у наступному числі “СП”.

Знімки з сайту Президента України

ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО В УКРАЇНІ
МАЄ СТРАТЕГІЧНУ ПЕРСПЕКТИВУ
Радіозвернення Президента України Віктора Ющенка 10 грудня 2005 року
Дорогі співвітчизники!
Цього тижня відбулися дві важливі
події для наших військових, для всієї
української громади, для мене особис
то — і як капітана запасу, і як Верховно
го Головнокомандувача Збройних сил
України.
Перша подія — святкування 14ї
річниці з дня створення Української ар
мії. Цей день, 6 грудня, я провів у Біло
церківській бригаді Сухопутних військ.
Це одне з кращих наших з’єднань,
що входить до складу Об’єднаних сил
швидкого реагування. Спілкування з
солдатами й офіцерами підтвердило,
що з кожним днем наша армія зміцню
ється. Піднімається її бойовий дух і рі
вень підготовки.
Друга подія відбулася 9 грудня. На
засіданні Ради національної безпеки і
оборони України було прийнято стра
тегічно важливі рішення, які визначать
майбутнє нашої армії на наступні шість
років.
Це — Державна програма розвитку
Збройних сил і проект Закону про гра
ничну чисельність Збройних сил.
Обидва документи — на період до 2011
року. Відтепер військове будівництво в
Україні має чітко визначену стратегічну
перспективу.
Рік, що минає, не був простим для
армії. Але мені, як Головнокомандувачу
Збройних сил, є про що звітувати пе
ред вами.
Рік тому я обіцяв громаді, що тер
мін строкової служби в армії буде ско
рочено до 12 місяців. І це зроблено. У
листопаді додому повернувся останній
солдат, призваний до лав Збройних
сил минулої осені.

Я обіцяв вивести українських ми
ротворців з Іраку. На сьогодні 800 на
ших солдат уже повернулися в Україну.
Решту, — а це ще 800 вояків — ми зу
стрінемо на Батьківщині в період із 20
по 30 грудня. Новий рік вони відсвятку
ють у родинному колі.
Ми виводимо контингент з Іраку,
робимо це планово й відповідально.
1600 українських миротворців підготу
вали 2700 іракських військових — це
повноцінна бригада у складі трьох ба
тальйонів.
Хочу наголосити — лише україн
ський контингент зміг із нуля підготу
вати для збройних сил Іраку цілу брига
ду. Цій бригаді вже передано зону від
повідальності, яку раніше охороняли
українські миротворці.
Рік тому я говорив, що міністром
оборони в Україні буде не генерал, а
цивільна особа. І це виконано. Отже,
європейська практика стала в Україні
нормою.
Нова влада приділяє особливу ува
гу соціальному захисту людей у пого
нах. Наведу лише кілька прикладів.
Уже в лютому було втричі збільшено
фінансове забезпечення солдат строко
вої служби, курсантів і ліцеїстів. Із квітня
2005 року всі офіцери Збройних сил от
римують надбавки за особливі умови
служби. Так само, як і пристойну вихідну
допомогу при звільненні в запас.
На сьогодні на 50 % ліквідовано різ
ницю в пенсіях для військових, що
звільнилися з армії в різні роки. Із 1 січ
ня 2006 року диспропорції у військових
пенсіях будуть вирівняні на 100 %. Від
повідні видатки передбачені в проекті
бюджету на наступний рік. Несправед

ливість, що існувала багато років, буде
подолана остаточно.
Я обіцяв суспільству перехід на
професійну контрактну армію в 2010
році. І в цьому напрямі розгорнута сер
йозна робота.
Рішенням Президента визначено
три експериментальні бригади, які пер
шими до кінця наступного року будуть
на 100 % укомплектовані контрактника
ми.
У Сухопутних військах — це Ново
градВолинський, у Повітряних силах —
Старокостянтинів, у Військовомор
ських силах — Сімферополь. Плюс ве
ликий десантний корабель “Ольшан
ський”. Саме в ці з’єднання пріоритетно
спрямовуються ресурси. Саме тут че
рез два тижні буде завершено будівниц
тво службового житла для контрактників
— якісно нового типу. Досвід цих бригад
буде поширено на всі Збройні сили.
Нам сьогодні потрібні контрактники
не в штабах і на складах, а в першу чер
гу — на бойових машинах.
Перед міністром оборони я поста
вив головне завдання: підняти рівень
бойової підготовки в армії, зробити
військову службу справді цікавою.
Усі авіаційні бригади сьогодні літа
ють. Навчальну практику, на відміну від
попередніх років, мають і інші роди
військ.
Міністерство оборони і Генераль
ний штаб сьогодні кардинально зміню
ють принципи планування бойової під
готовки. 2005 рік — останній, коли ко
мандноштабні навчання проводилися
за надуманими сценаріями.
Закінчення на с. 2

Космацькі
будівничі
“Тарасової
церкви”
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Замість очікуваної “Правиці”
на вибори йдуть УНП КостенкаПлю
ща, “Пора”ПРП, “Партія патріотич
них сил” О. Зінченка, ВГО “Свобо
да” О. Тягнибока, блок Кармазіна...
Українська національна ідея і вибо
ри2006: хто переможе? “Гаряча те
ма” наступного 51го числа “СП”.

УСЬОГО НА РАХУНКУ
ТАРАСОВОЇ ЦЕРКВИ —
747 295 грн. 68 коп.
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Палітра

“... цінність будьякої цивілізації і будь
якого вчення полягає в тому, що ми зверта
ємося до них у пошуках відповідей на питан
ня сьогодення”, — зазначив Умберто Еко.
Спробувати знайти такі відповіді в набутках
ХІХ ст. можна на виставці “На незабудь
Штернбергу”, яка, побудована на експона
тах фондової колекції НМТШ та НХМУ, від
крилася у Національному музеї Тараса Шев
ченка. 8 листопада 160 років тому обірвало
ся життя непересічного художника, що йому
пророкували велике майбутнє, на якого пок
ладали надії, зокрема як на родоначальника
школи живопису в тогочасній Україні. Васи
лю Штернбергу було 27 років.
Етнічний німець, народжений у Петер
бурзі, у 17 років він стає учнем Академії мис
тецтв (щойно реформований клас пейзаж
ного живопису Максима Воробйова, який,
власне, і об’єднав окремі класи — перспек
тивного та ландшафтного живопису — в
один).
Наприкінці вересня 1838 р. Штернберг
близько зійшовся з академістом Тарасом
Шевченком. Майбутні художники навіть за
мешкали разом. Свідченням цієї зворушли
вої дружби є представлені в експозиції вис
тавки поетові зображення, виконані Штерн
бергом. Це переважно портретнопобутові
замальовки, позначені як тонким гумором,
так і шаржовані. Відомо, що молодого митця
побутовий живопис вабив нарівні з пейзаж
ним. Рідкісну здібність до побутового жанру
виявляли рисунки й карикатури, які він ро
бив від часу вступу до Академії (дивував цим
своїх друзів і викладачів). Що ж до друзів, —
Штернберг товаришував переважно зі стар
шими. Принаймні серйозна дружба зв’язу
вала його з Карлом Брюлловим, а згодом, в
Італії, з Олександром Івановим; там же він
часто спілкувався з Миколою Гоголем. Се
ред ровесників найближче заприятелював
саме з Шевченком, старшим лише на чоти
ри роки.
Певне, їх зріднили не лише юнацькі заба
ви, якот “карикатурні танці з маскарадом, в
якому завжди відзначався Василь Іванович
Штернберг” (за спогадами скульптора Ми
коли Рамазанова). Не тільки спільний побут,
про що розповідає, наприклад, рисунок “За
мість чаю ми поголились” (обоє друзів зав
зято голяться перед дзеркалом). І навіть не
так те, що вирізнялись рівнем обдаровання і
розумінням мистецтва. Той же Микола Ра

ПАМ’ЯТЬ

Автопортрет. Дереворит
У листопаді на території Музеюзапо
відника “Личаківський цвинтар” у Львові
відбулося перепоховання праху видатного
українського мистця Якова Гніздовського.
На церемонії були присутні відомі діячі мис
тецтв України, представники громадськості,
влади, родичі й односельці художника.
Яків Гніздовський — видатний україн
ський графік, маляр і автор праць із мисте
цтвознавства — помер у НьюЙорку 8 листо
пада 1985 року на 70му році життя. Урна з
його прахом зберігалася в колумбарію Єпис
копального собору Св. Івана Богослова.
Під час перепоховання на Личаківсько
му цвинтарі виступили голова підкомітету

Автопортрет. 1938—1840 рр.

МИСТЕЦЬКІ ПЕРЕХРЕСТЯ

ня пасок в Малоросії”), отримавши золоту
медаль І ступеня та рідкісну відзнаку — діа
мантовий перстень.
В експозиції виставки також представ
лено кілька творів (акварелі, малюнок та лі
тографія за аквареллю) художника, які за
свідчують його вміння передати не лише
особливості країни, етнографічну барвис
тість і колорит, а й дух народу. Недаремно в
одному з тогочасних видань зазначалося:
“Можливо, він буде нашим Тенірсом, але Те
нірсом сучасного світу й освіти..., зуміє пе
редати глибини духовного світу народу”.
Демократизм, гуманістичне спрямуван
ня, власне глибока людяність і повага до лю
дини як рівноправної і, сказати б, рівно від
повідальної складової ряду: людина—при
рода—всесвіт вабили Брюллова, Шевченка,
Штернберга у творах митців–попередників,
особливо ХVІІ ст. Їх об’єднувало бажання
своєчасного належного осмислення пластів
культури. Брюллову розкритись ще повніше

НА НЕЗАБУДЬ ШТЕРНБЕРГУ
мазанов так згадував про розмисли моло
дого Шевченка: “Чого він тільки не перего
ворив про мистецтво, чого він не роз’ясняв
нам у цих незабутніх бесідах, після яких по
гляд кожного з нас світлішав і бажання тво
рити стискувало груди?” Їх єднало подібне
світовідчуття, яке й було основою для дифе
ренціювання мистецтва минулого, “випра
цювання” поглядів на шляхи розвою мистец
тва, візія його в майбутньому. Бо ще був, як
сказано, третій — великий Карл. Саме з
Брюлловим вони поринали у світ мистецтва
ХVІІ ст., пильно видивляючись відповідей
для творців ХІХ ст. У них був мудрий друг,
який також не лише черпав життєву наснагу
від такого спілкування. Напевне, йому теж
було цікаво плекати ці юні обдаровання.
А ще Штернберг, як і Шевченко, мав
свою Україну, в його житті також були три лі
та. Три власне літа в Качанівці у Г. Тарнов
ського, де талановитий учень працював за
направленням Академії, — 1836, 1837, 1838
років. За виконані там твори художника було
відзначено спершу срібною медаллю, зго
дом — золотою медаллю ІІго ступеня. За
кінчив же Академію (1838 р.) Штернберг із
блискучими успіхами (на розгляд Ради Ака
демії було представлено картину “Освячен

завадили певні обставини. Штернберг, як
Шевченко, вмів у краєвиді відчути життя
природи, дихання космосу. Та й стафаж у
його творах не стільки слугує принаді ком
позиції, — це те саме олюднення, без якого
Шевченко не сприймав краєвиду як жанру.
Звідси славнозвісне схрещення жанрів у до
робку В. Штернберга. Це був справді нова
торський підхід, який став традицією україн
ського живопису.
Два імені — співзвуччя душ, суголосся
двох особистостей, яким судилося відчува
ти гостріше, бачити далі, розуміти глибше.
Тож не дивно, що у липні 1840 р. (перед
від’їздом друга — як пансіонера Академії —
до Італії) Шевченко напише на примірнику
“Кобзаря” (в якому Штернбергові було
присвячено поему “Іван Підкова”), відомого
віршаприсвяту:
“Поїдеш далеко,
Побачиш багато,
Задивишся, зажуришся —
Згадай мене, брате!”
Бо це видання таки було і Штернберго
вим: саме йому належить єдине графічне
оздоблення збірки — офорт — фронтиспіс
“Кобзар з поводирем”. Але перед Італією ще
— до України: “Качанівка”, “Переправа че

рез Дніпро”, “Вулиця на селі” — представле
ні на виставці полотна митця демонструють
не лише тогочасну мальовничу Україну (що
вже цікаве саме по собі), вони дають можли
вість простежити процес еволюції художни
ка, у творчості якого не лише вирішуються
адекватні часові проблеми перспективи, а й
водночас відбувається перехід від класи
цистичного трактування світла, від світлоті
ньових контрастів, притаманних романти
кам, до зовсім нової якості: рівномірного
розсіювання світла й тіні, що надає краєви
дам внутрішнього руху. Світло (або світло,
відбите у кольорі), його джерело завше були
найважливішим для найобдарованіших.
Свого часу Д. Констебл писав, що небо —
джерело світла в природі і домінування над
усім. А ще раніше, за висновком У. Еко, есте
тика пропорцій не могла пояснити існування
досвіду якісного, те, що Середньовіччя від
чувало стосовно кольору й світла. Так св. Бо
навентура писав: “О! Яке сяяння розлива
ється тоді, коли чистота вічного сонця осві
чує душі, огорнуті славою...”
Штернбергів великий друг і великий ми
тець Шевченко прагнув освітити тим світлом
людство, свою Україну. Просвітлити. В один
спосіб як художник, в інший — як Поет. Це
було світло найвищої якості, естетичної, гу
маністичної.
З італійського періоду представлено
картину “Околиці Риму” (“Акведук у Тіволі”):
крізь арку стародавнього акведука виднієть
ся блакитна далечінь. Не так далеко звідси, у
Римі, відлетіла душа художника, здійняв
шись у повітряну перспективу, яку він так чу
дово вмів відчути і передати у творі. А Тарас
Шевченко, пройшовши заслання і зберігши
у собі світло сонця серед пекла, не раз звер
таючи погляд до неба, що, як відомо, є клю
чем до розуміння всього, повернувся. Лише
на кілька років. Він заходив до спільного
приятеля Аполлона Мокрицького (тоді вик
ладача Московського училища живопису),
де на той час зберігалося багато творів Ва
силя Штернберга. Заходив, аби подивитися
на те, в чому лишив своє світло, як казав сам
поет, “справдешній художник”, “ангелопо
дібний Віля”.
“Нещодавно я малював одного хлопчи
ка... коли всміхнеться... ніби весь світ всміх
неться навколо”, — долинає до нас із
ХІХ століття.
Нехай усміхнеться світ.
z

Тетяна ЧУЙКО

ПОВЕРНЕННЯ ЯКОВА ГНІЗДОВСЬКОГО
Верховної Ради України з питань культури
Микола Жулинський, народний депутат Ук
раїни Михайло Косів, поет Ігор Калинець…
Зворушливе слово мовив і племінник ху
дожника пан Яків Гніздовський, на запро
шення якого до Львова прибули земляки
із села Пилипе, що на Тернопіллі. До
речі, односельці мистця привезли зем
лю на могилу із малої Батьківщини
Якова Гніздовського.
Цього ж дня в Національному музеї
у Львові відкрили виставку його творів із
колекцій музеїв Львова, Києва та Терно
поля, яку подаровала Україні дружина
мистця Стефанія Гніздовська. Культурний
аташе посольства США в Україні пані Лі
за Хеллер зачитала привітання Надзви
чайного і Повноважного Посла США
Джона Е. Гербста, який зазначив, що
“Яків Гніздовський повертається на свою
Батьківщину, залишаючи в Америці бага
ту культурну спадщину. Його твори ста
новлять коштовну частину колекцій на
ших найкращих музеїв, зокрема Націо
нального музею американського мистец
тва, Музею образотворчого мистецтва в
Бостоні та колекції Білого Дому. Сьогодні
громадяни України, яку він так любив,
матимуть можливість безпосередньо оці
нити його чіткі й іноді кумедні образи, що
їх він часто черпав із життя своєї рідної
землі”.
До речі, виставка організована за під
тримки Посольства США в Україні та між
народною громадською організацією Укра
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їнським Конґресовим Комітетом Америки
(УККА).
Заповітна мрія мистця — повернення в
Україну, — на жаль, здійснилася лише через
двадцять років після його смерті. Ідея пере

Квітучі іриси. Офорт

поховання належить автору цих рядків,
який став співвиконавцем заповіту великого
мистця. Остаточно ці старання увінчалися
успіхом насамперед завдяки невтомним зу
силлям директорки Канцелярії УККА в Ки
єві Вікторії Губської.
Проте мусимо визнати, що й тепер
ми не маємо можливості гідно увіковіч
нити незабутній образ Якова Гніздов
ського, адже пам’ятник на його могилі
ще не встановлений. Ми плануємо іні
ціювати перед Міністерством культури
України проведення конкурсу на ство
рення пам’ятника Якову Гніздовському
на його могилі, а також проведення
виставок його творів у різних реґіонах
України для ознайомлення широкого
кола української громадськості, зокре
ма молоді зі славним доробком відомо
го мистця.
Гніздовський продовжує традицію
багатьох інших американських імміг
рантів, які об’єднали мистецькі традиції
своїх країн з енергією Нового Світу,
щоб сплести ґобелен, який збагачує всіх
нас і зближує наші народи.
“Для мене було справжньою честю
особисто знати великого і заслуженого
мистця, який у моїх очах був однією з
найбільш шляхетних осіб, яких мені до
водилося зустріти в моєму житті”, — на
писав у своєму листі з Риму Архієпис
коп УГКЦ кардинал Любомир Гузар.
z
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Музика
инуло 130 років від дня на
родження і шістдесят ро
ків, як перестало битися
серце великого сина України, гені
ального диригента, видатного
композитора й ученогоетногра
фа, талановитого педагога, заснов
ника й керівника Української рес
публіканської капели — Олексан
дра Кошиця. Його ім’я, як і біль
шості з тих, хто в радянські часи
волею нелегкої долі опинилися за
кордоном, десятки років на Бать
ківщині було під суворою заборо
ною. Твори композитора, пречудо
ві обробки народних пісень, три
валий час не виконувалися, а якщо
і звучали, то ніколи не проголошу
валося справжнє прізвище автора.
Не дивлячись на скрутні часи
вигнання, Олександр Кошиць не
зламався. Його безмежна любов до
мистецтва України, до пісні, жагу
че і щире бажання показати її в
усій красі та багатстві якомога
більшій кількості народів і країн
світу додавали митцю сил, щоб не
тільки витримати оті страшні тор
тури більшовицького режиму, а й
упевнено прокласти українському
імені дорогу у майбутнє.
На превеликий жаль, справ
жнє відродження колосального
творчого доробку Олександра Ко
шиця на Батьківщині розпочалося
лише наприкінці ХХ століття в уже
оновленій Незалежній Україні.
Починаючи з 1995 року, виходять у
світ, завдяки київському видав
ництву “Рада”, три автобіографіч
ні книги митця: “Спогади”, “За
піснею через світ” та “Листи до
друга”. Нарешті настав той довго
очікуваний час, коли в повний го
лос зазвучали чарівні твори Олек
сандра Кошиця у виконанні відо
мих національних хорових колек
тивів.
Хто ж він — цей “чарівник ук
раїнської пісні”? І звідки? Олек
сандр Антонович Кошиць наро
дився 30 серпня 1875 року в селі
Ромашки Канівського повіту на
Київщині. В краю, який дав світо
ві великого Тараса Шевченка і зна
менитого Івана НечуяЛевицько
го. Батько — Антін Гнатович —
священик, мати — Євдокія Ми
хайлівна — з роду Маяковських.
Навчався Сашко спочатку в Богу
славській бурсі, де “почав тихень
ко компонувати”, потім — у семі
нарії, а згодом 1890 року вступив
до Київської духовної академії, де
очолив студентський хор. Триріч
на праця Олександра Кошиця з
хором КДА знаменна не лише ху
дожніми тріумфами, а насамперед
відтворенням великої місії повер
нення імені Веделя і його творчос
ті, забороненої Синодом, до куль
турних надбань України та живого
музичного процесу. “Я поставив
собі завдання воскресити в Акаде
мії нашого великого Веделя, — пи
ше у спогадах Олександр Кошиць.
— Вся його творчість ґрунтується
на українських мелодіях, хоч і оп
рацьованих у стилі італійської
школи ХVIII століття, але з яскра
вим чисто українським характе
ром”. До останніх днів свого життя
зберіг митець любов до музики Ве
деля.
Одержавши диплом академії і
вчену ступінь кандидата бого
слов’я, Олександр Кошиць не пі
шов шляхом батька і не став свя
щеником. Він їде до Ставрополя,
де працює спочатку вчителем Ду
ховної жіночої семінарії, а потім —
викладачем історії в Учительськім
інституті. Там же, в Ставрополі,
уряд кубанських козаків запропо
нував йому (за порадою Миколи
Лисенка) здійснити поїздку по
станицях Кубані з метою записати
якомога більше народних пісень.

М

…Спершу уявіть контекст: 1919 рік, країну лихоманить від грома
дянської війни, новостворена держава тільки стає на ноги. А голова
Директорії Симон Петлюра доручає Кирилові Стеценку й Олексан
дру Кошицю терміново організувати… Українську республіканську
капелу з кращих співаків України й виїхати в гастрольне турне по
країнах Європи й Америки. Аби показати світові, “що є на земній ку
лі держава — Україна”.
Мудрий керівник, знаючи силу мистецтва, розумів, у чому най
більша сила України. Гадаємо, нинішнім керманичам держави варто
було б замислитись…
Та капела простотаки прогриміла по світу. Кажуть, і досі ще жо
ден мистецький колектив України не мав такого успіху. Але доля хо
ру склалася трагічно: він не зміг повернутися в державу, бо… дер
жави вже не було.
Повертаються наші славні митці аж тепер, коли ми згадуємо їх у
зв’язку з ювілеєм Олександра КОШИЦЯ. Пропонуємо вам статтю
музикознавця Олександри ТИМОЩУК про життєвий і творчий шлях
композитора.

О. Кошиць, М. Лисенко, К. Стеценко
На превеликий жаль, зошити з зіб
раним матеріалом (понад п’ять со
тень пісень), за які автор був удос
тоєний Золотої медалі на етногра
фічній і господарській виставці
Кубані, невдовзі безслідно зникли.
Повернувшись до Києва,
Олександр Кошиць, відчуваючи
великий потяг до музики, зокрема
до композиції, влаштовується на
роботу до Музичнодраматичного
інституту Миколи Лисенка й веде
клас хорового співу, також одно
часно навчається в класі компози
ції професора Любомирського.
Згодом він очолює товариство
“Боян”, засноване Миколою Ли
сенком. Із 1909 року Кошиць ке
рує хором студентів Київського
університету св. Володимира, з
яким об’їздив чи не всю Україну,
виступав і в Москві. Через два ро
ки Олександр Кошиць — диригент
театру Миколи Садовського, де
ставить опери “Утоплена” та “Різ
двяна ніч” М. Лисенка, “Роксола
на” Д. Січинського, “Сільська
честь” П. Масканьї, відновлює
“Гальку” С. Монюшка та “Енеїду”
М. Лисенка, а також ставить низку
оперет і пише музику до п’єс “Дай
серцю волю, заведе в неволю”
М. Кропивницького, “Казка ста
рого млина” С. Черкасенка та ін
ші. З 1916 року Олександр Кошиць
працює диригентом Київської
опери, а вже через рік Центральна
Рада обирає його музичним пред
ставником Театрального і Музич
ного Комітету, який пізніше було
перетворено в Музичний відділ
Міністерства освіти України, а Ко
шиця призначено його головою.
Із 1919 року, за дорученням Го
лови Директорії Симона Петлюри
та Міністерства освіти УНР, Олек
сандр Кошиць терміново органі
зовує Українську республіканську

капелу й того ж року виїжджає у
велике гастрольне турне по краї
нах Європи, а потім — Північної
та Південної Америки, щоб, за
словами ініціатора створення цьо
го колективу, показати світовій
громадськості, що є на земній кулі
держава — Україна. Свою місію
Олександр Кошиць і керований
ним хор виконали з честю.
Після більшовицької окупації
цей чудовий колектив припинив
своє існування. Олександр Ко
шиць оселився неподалік Нью
Йорка, де керував різними хора
ми, а головне — писав свої духовні
та світські твори, створював об
робки народних пісень. До речі,
фірма “Вітмарк і син” видала з
англійським текстом сорок дві ук
раїнські народні пісні в обробці
Олександра Кошиця, і вони розій
шлися мільйонами примірників.
Про характер творчої діяль
ності Олександра Кошиця за кор
доном найяскравіше розповідають
рецензії та власні нотатки митця,
де він ретельно записував найваж
ливіші події, факти, прізвища лю
дей, назви країн і міст, у яких дове
лося побувати з концертними вис
тупами. Ось декілька з них:
“Ми знаємо хори: кожний з
нас чув той чи інший співочий ко
лектив, однак напевно ніхто й ні
коли не чув чогось подібного, та
кого, щоб хоч здалеку могло на
близитись до Українського хору,
або щоб досягло такого ступеня
краси і досконалості. Ніколи не
могли навіть додуматись, що са
мими тільки голосами можна
створити такі блискучі музичні
ефекти, такі гармонійні й делікат
ні, ніколи не думали, що можна
так ніжно і тонко маніпулювати
людськими голосами та що з окре
мих комбінацій звуків можна до

сягти таких вражаючих і чудових
наслідків” (Веракруз, Мексика).
“Як ми не шануємо наших ве
ликих хорів, але рівного цьому не
маємо. З хором і в хорі живе його
диригент Олександр Кошиць. Це,
власне, не диригент у загально
прийнятому значенні цього слова,
він є справжній чарівник” (Бер
лін).
“Ми були просто приголомше
ні, захоплені і буквально сп’янілі
тембровим багатством і заверше
ністю динаміки. Невимовне зами
лування охопило наші душі, які ні
би купалися в кришталевих джере
лах непорочно чистої слов’янської
творчості. Ми були сповнені гор
дості за те, що слов’яни мають чим
похвалитися перед світом: турне
Шаляпіна, Російський Великий
театр і Український національний
хор відкрили Америці велику
скарбницю слов’янської культури.
Але Український хор з цього пог
ляду робить найбільшу послугу на
самперед тому, що репрезентує хо
рове мистецтво, в якому українці
визнані найвищими, а подруге —
що знайомить світ з великими
оригінальними цінностями укра
їнської національної музики, яка
не тільки може рівнятись, але без
сумніву перевищує найкращі на
родні витвори Заходу. Послухавши
Український хор, переконуєшся в

Олександр Кошиць із дружиною
Тетяною. Відень. 1919 р.

правдивості твердження одного
критика, що “слов’яни перевищу
ють в музиці італійців!”, що стосу
ється народних мелодій — вони
без сумніву перевищують. Україн
ський національний хор один із
тих могутніх чинників, які зна
йомлять цивілізований світ із його
батьківщиною — Україною” (Піт
сбург, США).
У спогадах Олександр Кошиць
із великим болем у серці говорить
про тяжкі випробування, що пере
живав він разом із капелою у часи
вигнання. Не дивлячись на відсут
ність будьякої матеріальної і мо
ральної підтримки, на проблеми
політичного і побутового плану, в
середині самого колективу, Укра
їнський хор упевнено лунав у кон
цертних залах багатьох країн світу,
завойовуючи магічною силою на
шої пісні серця мільйонів слухачів.
В Україні на цьогорічному юві
леї — 130річчя з дня народження
великого співця українського на
роду Олександра Кошиця —
пам’ять митця було вшановано на
зорганізованій Всеукраїнській хо
ровій асамблеї, що проводилася в
залах Національної музичної ака
демії України ім. П. І. Чайковсько
го. Закликав вшанувати пам’ять
Олександра Кошиця художній ке
рівник та головний диригент капе
ли “Думка” Євген Савчук. Всеук
раїнська хорова асамблея відбула
ся за участю понад двадцяти хоро
вих колективів країни, серед яких
Національний хор ім. Г. Верьовки,
капела “Думка”, Камерний хор
Харківської філармонії, ансамбль
класичної музики ім. Б. Лятошин
ського (Київ), Камерний хор ім. Д.
Бортнянського (Чернігів), хор На
ціональної музичної академії Ук
раїни ім. П. І. Чайковського... У
програмі концертів прозвучали
твори Кошиця, Леонтовича, Лято
шинського, Березовського, Ско
рика та багатьох інших. Безсмер
тне діло Олександра Кошиця,
який прийшов у мистецтво з висо
кою місією власного буття на зем
лі — “робити світ і людей не тільки
кращими, добрішими, а й сіяти
зерна правди про свою прадавню і
разом із тим молоду Вітчизну, —
пише біограф митця Михайло Го
ловащенко, — назавжди залиши
лося в пам’яті сучасників і наступ
них поколінь... Життя коротке, а
мистецтво вічне!”
z

Олександра ТИМОЩУК

ч. 50 (323), 15–21 грудня 2005 р. z “СЛОВО Просвіти”
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Час і простір
ГОСТРИМ ПЕРОМ
Лоханкою з каменюками
встигли охрестити полтавці
пам’ятник галушці, який
будьщо заповзялися спору
дити “батьки міста”. Для не
посвячених уточнюємо, що
вислів “батьки міста” — це
евфемізм, який заміняє сло
ва “мерствуючий нардеп або
Анатолій Тихонович Кукоба,
колишній мер”. Тепер, коли
ми уточнили головні термі
ни, поговоримо і про
кам’яний плід “народної
творчості” під проводом
мерствуючого нардепа.
Відразу після того, як у
пресу просочилося повідом
лення про очікувану при
красу міста, громада сприй
няла його з поблажливістю:
мовляв, чим би батько не ті
шилися... Невдовзі стало ві
домо, що депутати міської
ради під час внесення змін
до бюджету на цей рік відмо
вилися виділити кошти на
галущані забаганки. Однак
“батько міста” не здався, за
явив, що 170 тисяч гривень

ПАМ’ЯТНИК ГАЛУШЦІ ЧИ ПРИМІТИВІЗМУ
І БЕЗДУХОВНОСТІ «БАТЬКІВ МІСТА»?
буде знайдено. Тут уже за
вмерли з ляку підприємці:
невже знову почнуться доб
ровільнопримусові побори?
І невже та лоханка з каме
нюками і великою ложкою
може стільки коштувати?
Та невдовзі ми почули, що
галущаний проект обійдеться
не в 170, а в 300 тисяч гривень!
Цю цифру на мій запит під
твердили і в пресслужбі міськ
виконкому, зауваживши, що
точна вартість пам’ятника за
лежатиме від того, буде він із
мармуру чи граніту.
Все це були квіточки. По
справжньому трусонуло міс
то тоді, коли “під галушку”
почали “рити” на Івановій
горі, біля садиби Івана Кот
ляревського і СвятоУспен
ського кафедрального собо
ру, щойно відродженого піс
ля семи десятиліть небуття.
Орли гнізда Кукобиного,
виправдовуючись перед гро

мадою, пояснюють вибір
місця тим, що миска зі
скам’янілим національним
продуктом буде підписана
цитатами з твору Котлярев
ського. Тим часом полтав
ська інтелігенція своє став
лення до скоєного вислови
ла у заяві “Не нав’язуйте
громаді своїх примітивних
смаків”, витяги з якої варто
процитувати:
“Більшого глуму над по
чуттями полтавців, і особли
во віруючих, годі й уявити.
Адже Іванова гора — це свя
щенне місце, сюди прихо
дять люди, щоб відчути ауру
віків, вклонитися в глибокій
шані нашим пращурам, які
саме тут заснували наше міс
то і багато з яких кістьми
лягло в цю святу землю. Це
місце відмолене багатьма
поколіннями наших дідів і
прадідів. Тут Полтава гово
рить із Богом. Тут Полтава

ПО>СУСІДСЬКИ

НА БАТЬКІВЩИНІ ПРЕЗИДЕНТА
НИЩАТЬ СКІФСЬКІ КУРГАНИ
ГАРЯЧА ТЕМА
“Взяв я рештки меча, зо
лоту пектораль і одніс
крадькома в музей”, — ска
зав наш далекий предок вір
шем Борису Олійнику. Але ті
наші предки, що їхні похо
вання уже й Геродот сприй
мав як далеку історію, вола
ють нині зі своїх могил поб
лизу села Пустовійтівка Ро
менського району Сумщини.
Понад чотириста курганів в
урочищі Стайкин Верх, котрі
разом із Керченськими й Ні
копольськими курганними
групами є найвизначнішим у
світі комплексом поховаль
них споруд скіфського пері
оду, сьогодні, і саме в ці хви
лини зазнають нищівної на
руги від ЗАТ “Слобожанська
будівельна кераміка”.
Роменське відділення
Українського фонду культу
ри разом із ученимиархео
логами забили на сполох, бо
ні екологів, ні юристів, ні на
віть законодавців уперто не
чують конкретні чорні ванда
ли, котрі почали добувати
глину в історикокультурно
му заповіднику.
Сумське земляцтво в Ки
єві звернулося до засобів
масової інформації з про
ханням захистити священ
ний для України і світу ланд
шафт. Бо історія, на сім сто
літь молодша від цих скіф
ських могил, доводить, що
зиск від зради всетаки
призводить до загибелі.
Скільки б мільйонів гривень
не виручило ЗАТ “Слобожан
ська будівельна кераміка”,
постачаючи цеглу з могиль
ної землі для нещасних, кот
рі оселяться в нових будин
ках, з неї зведених, а все од

но по суті то — 30 срібників,
котрі врешті ведуть тільки в
конкретну для кожного мо
гилу всіх, причетних до ни
щення Пустовійтівських кур
ганів.
Родовище глини уздовж
Сули пролягає на багато кі
лометрів, як засвідчили гео
логи. Її можна добувати тро
хи далі, не займаючи запо
відника, тим паче, що саме
там запланований міжна
родний маршрут до так зва
ної Старшої Могили, дослід
женої ще 1889 року видат
ним ученим Д. Самоквасо
вим. Уже на той час “чорні
археологи” встигли пограбу
вати коштовності з похован
ня, нині ж із чорними душа
ми будівельники накликають
прокляття на власні родини,
розгрібаючи могильну зем
лю екскаваторами, щоб до
вершила нищення ерозія
ґрунтів. І все це відбувається
на батьківщині нинішнього
Президента України Віктора
Ющенка.
ЗАТ “Слобожанська буді
вельна кераміка” не має дер
жавної ліцензії на той ново
створений кар’єр, а поки ман
друють владними коридора
ми папери на захист історико
ландшафтного заповідника,
сотні тонн меморіальної глини
зі сплюндрованого краєвиду
творять нову могилу для нес
відомих, безсовісних безбат
ченків, котрі паплюжать і про
фесію будівельника, і прес
тиж України в очах усесвітньої
культурної спільноти. А сказа
но ж у Біблії, що вчинки наші
осудять нас.
z

Ганна КОЗАЧЕНКО,
член правління Україн
ського фонду культури

Про Білорусь сьогодні
знають небагато. Надто мало
інформаційного
приводу.
Важкий шлейф історичного
спадку завершився совдепів
ською скрижанілістю на чолі
з Лукашенком. Звичайний
самодур на початку правлін
ня, він дуже швидко вбився у
тираноподібне пір’я. Майбут
нє покаже, наскільки щільно
притулилася до його боже
вільних злочинів “рука Мос
кви”... Наразі, як співали Га
дюкіни, на білоруській землі
“лад і спокій”. От хіба що не
давно зробили чергову спро
бу розколоти Спілку пись
менників. Сценарій мало від
різняється від сумнозвісного
українського заколоту.
Орендувавши в столиці
доволі величенький палац
культури, було проведено ус
тановчі збори та обрано нове
громадське
об’єднання
“Спілку письменників Біло
русі”. У виступах на згаданих
зборах міністра інформації
В. Русакевича, міністра
культури Л. Гуляко йшлося
про те, що “попередня орга
нізація “Спілка білоруських

ПРОВОКАЦІЯ
Як акт вандалізму, вик
лик козацькому рухові Кри
му розцінює громадськість
знищення пам’ятного знака,
нещодавно встановленого у
Козацькій бухті Севастополя
на честь Українського реєс
трового козацтва, що прово
дить на півострові значну
патріотичну роботу з відрод
ження культури, історії укра
їнського народу, рідної мо
ви, виховання молоді в кра
щих козацьких традиціях.
Для створення козацько
го Центру в Севастополі
міська влада обіцяє виділити
міській організації УРК, що
об’єднує понад тисячу коза
ків, чимало молоді, 4 га зем
лі. Слід зазначити, що діяль
ність Центру буде поширю
ватися й на інші осередки
УРК: у Криму підрозділи ре
єстрового козацтва створені
й активно діють у Сімферо
полі, Джанкої, Керчі, Алушті,
Судаку і мають у своїх лавах
понад 6 тисяч козаків і Бере
гинь. Усього ж Українське
реєстрове козацтво, очолю
ване відомим ученим і гро
мадським діячем Анатолієм
Шевченком, нараховує по
над 50 тисяч патріотів.
На початку листопада в
Козацькій бухті, де під час
російськотурецької війни

вклоняється Слову, яке само
є Бог і яке вивело україн
ський народ із пітьми неволі
й бездержавності. Тут не міс
це глитати галушки та обпи
ватися сивухою. І тому про
понована споруда тут зайва,
чужорідна і недоречна. Вона
стане символом провінцій
ності, бездуховності й при
мітивізму мислення “батьків
міста”, але тінь того “хох
ляцького” примітивізму па
датиме на всю громаду, яка
цього аж ніяк не заслуговує,
бо давно переросла своїх
керманичів.
Цікаво знати, якими ар
гументами керувалися чи
новники, визначаючи саме
це місце? Невже в Управлін
ні культури міськвиконкому
немає розумніших ідей, аніж
сліпе мавпування проектів
інших міст, приміром Оде
си? Чому так ухопився за цю
ідею мерствуючий нардеп?

Місце садовопарковій
скульптурі “Полтавська га
лушка” — у дворику якогось
ресторану чи в колишньому
міському саду (нині парк
“Перемога”), де зазвичай
влаштовують гурманські свя
та на кшталт свята пива. Усе
має бути доречним і на своє
му місці. Щоб потім не пере
робляти і не переносити”.
Цим, здається, усе сказа
но. Залишається риторичне
запитання: допоки? На вибо
рах довірений “побратим”
Януковича ґвалтував місто біґ
мордами, тепер зі святого міс
ця хоче зробити вертеп. Ісус,
який виганяв торгівців із хра
му, показує нам приклад того,
як треба діяти в цьому випад
ку: брати бича і гнати “батьків
міста” з Іванової гори разом з
їхніми кам’яними галушками.
z

Ганна ДЕНИСКО,
журналіст

НЕПРАВИЛЬНІ БДЖОЛИ...
письменників” упродовж
останніх років не задоволь
няє запитів суспільства”.
Про учасників того, з во
лі бацька, збіговиська нам
розповіли білоруські сябри.
Нещодавно вони завітали в
Україну. Зі слів Алєся Пашке
вича — голови Спілки біло
руських письменників, зро
зуміла, що весь той письмен
ницький з’їзд можна було
охарактеризувати словами
мультяшного Вінні Пуха:
“Неправильні бджоли і роб
лять вони неправильний
мед...” Тому що фальшиві.
Тому що в учасники начебто
з’їзду письменників втесали
ся всі кому не лінь (читай, хто
давно долучився до облизу
вання лукашенківських зали
син)... Редактори районних
газет, провладні журналісти,
графомани,
деграданти...
Тільки не письменники. Але
копійка до копійки, голос до
голосу — от і було прийнято
Статут Спілки та обрано ке
рівні органи. Формальні та
нежиттєспроможні.
Ригор Барадулін, Генадзь

Буравкін, Сяргєй Законні
ков, Уладзімір Някляєв, кот
рі приїхали в Україну, спра
вили непросте враження.
Вони проти Лукашенка, во
ни — за переміни. Але відчу
вається, що люди засиділися
в інформаційному вакуумі.
Навіть в устах молодшого
покоління словесна пишно
та... У нас цю задавнену тра
дицію спілкування підтри
мує хіба що українська діас
пора та митці літнього віку...
Зрозуміло, що в сусідній
державі мало хорошого. Вла
да — “дуркує”, народ —
“благоденствує”. А пись
менники виживають... Та ще
й якось умудряються видава
ти книги. В СПУ білоруські
колеги презентували перші
три томи видання Василя
Бикова та поетичну добірку
Ригора Барадуліна “Ксти”.
Барадуліна Спілка білорусь
ких письменників висунула
кандидатом на здобуття Но
белівської премії. Нехай
щастить...
z

Уляна ГЛІБЧУК

КОМУ ЗАВАЖАЄ КОЗАЦЬКИЙ ХРЕСТ?
стояла сторожова
застава українських
воїнів, в урочистій
обстановці
було
встановлено хрест
як символ славної
історії українського
козацтва, незлам
ності і єдності нації.
У церемонії взяли
участь гетьман УРК
Анатолій Шевченко, керів
ник апарату Севастополь
ської міської ради Микола
Гузь, отаман Севастополь
ської організації УРК, дирек
тор місцевої дирекції “Укр
пошта” Ростислав Коно
пацький, голова міської ор
ганізації Всеукраїнської пар
тії духовності й патріотизму,
директор юридичної фірми
“Джерело” Анатолій Жерно
вий, реєстрові козаки з Киє
ва, Донецька, Запоріжжя,
багатьох міст Криму, учні з
Луганської козацької школи
№ 7, представники громад
ськості і ЗМІ.
Та вже другого дня чиясь
цинічна рука розбила хрест.
Після повторного встанов
лення пам’ятного знака акт
вандалізму повторився: під
покровом ночі козацький
хрест знову знищили.
Що відбулося у Козаць

кій бухті Севастополя — ху
ліганство, вандалізм, вар
варство?
Кому кидають виклик ті,
хто трощить козацькі симво
ли, — козацькому рухові, як
силі, що вірно служить Укра
їні, чи народу України та її
Президенту, який улітку на
зустрічі з керівниками ко
зацьких об’єднань заявив,
що козацький рух повинен
стати одним із пунктів дер
жавної політики?
Можливо, реєстровим
козакам і стурбованій гро
мадськості допоможуть від
повісти на це запитання у
правоохоронних органах,
куди направлено відповідні
заяви та матеріали про факт
знищення козацького знака.
z

Світлана ЧОРНА,
головний редактор газе
ти “Україна козацька”

ЮВІЛЕЙ

НЕСТОР МАХНО:
ВІД МИНУЛОГО
ДО СЬОГОДЕННЯ
На відзначення 117ї
річниці від дня народження
Нестора Махна з’їхалися
до містечка Гуляйполе чле
ни товариства Нестора
Махна “ГуляйПоле” (голо
ва правління Олександр
Притула), Всеукраїнської
асоціації “Афганці Чорно
биля” (голова правління
Олександр Рябека), ВТО
“Всеукраїнська федерація
“Спас”, чому сприяла Гу
ляйпільська районна дер
жавна адміністрація (голо
ва — Олексій Власенко).
Відповідей на нелегкі
питання шукали на науко
вому “круглому столі” “Нес
тор Махно. Від минулого до
сьогодення”. Порушували
такі теми: Нестор Махно —
батько українського самов
рядування; мета і діяль
ність Української Повстан
ської Революційної Армії
(махновці); джерела міфів і
легенд навколо постаті
Нестора Махна; секрети
впливу Нестора Махна на
народні маси; літературна
спадщина Нестора Махна;
уроки історії народного ру
ху під проводом Нестора
Махна, їхня актуальність
для сьогодення.
У дискусії взяли участь
професор ЗНУ Федір Тур
ченко, докторант ЗНУ Во
лодимир Чоп, професор
МАУП Юрій Шилов, Василь
Майборода, Назар Філа
тов, Леонід Гопанчук, Ста
ніслав Стеценко, Олексій
Власенко. Особливу увагу
привернула доповідь про
фесора МАУП Юрія Шило
ва “Махно і Ленін — два
шляхи комунізму”.
У межах фестивалю від
бувся Всеукраїнський тур
нір з Українського націо
нального рукопашу “Спас”,
який є свідченням того, що
сучасна молодь пам’ятає й
шанує свого славетного
земляка, одним із принци
пів якого був не тільки мо
ральний дух українця, а і
його фізичний ґарт.
Гуляйпільці особливо
шанують пам’ять про за
гиблого земляка, народно
го депутата Анатолія Єрма
ка, який був засновником
товариства Нестора Махна
“ГуляйПоле”. Саме тому за
сприяння товариства Нес
тора Махна, Всеукраїнської
асоціації “Афганці Чорно
биля” та народного депута
та Григорія Омельченка бу
ло відкрито експозицію в
місцевому краєзнавчому
музеї: “Життя — Україні,
честь — нікому”.
Не все заплановане
вдалося. Заявленого від
криття вулиці Нестора
Махна так і не сталося,
пам’ятника досі немає, а
гуляйпільці все дискутують
з цього приводу, походжа
ючи центральною вулицею
міста імені Леніна із
чорном зловісним пам’ят
ником “великому вождю”.
z

Ірина ОЛІЙНИК
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Політика
КОМЕНТАР ВІД ЧИТАЧА

ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО
В УКРАЇНІ МАЄ
СТРАТЕГІЧНУ ПЕРСПЕКТИВУ
Закінчення. Поч. на с. 1
Із наступного року всі військові частини
будуть готуватися до виконання зрозумі
лих і реалістичних завдань. Цей підхід по
зитивно сприймається військовими.
При цьому я вимагаю від керівництва
армії високої відповідальності щодо підго
товки солдатів. Офіцери відповідають за
життя кожного солдата. Хлопці не повинні
гинути на навчаннях.
Рівень боєздатності української армії й
підготовки військових має відповідати єв
ропейським стандартам.
Завдяки співпраці з НАТО в рамках
програми “Партнерство заради миру” ук
раїнські військові успішно співпрацюють з
арміями країнпартнерів. Досвід участі в
миротворчих операціях отримали понад 28
тисяч наших солдат.
Україну шанують на міжнародній арені
за її внесок у зміцнення миру і безпеки. Ми
можемо по праву гордитися своїми солда
тами, які й сьогодні виконують важливі ми
ротворчі завдання в Косово, Ліберії, Лівані.
І все ж основна робота зі зміцнення ук
раїнської армії ще попереду. Ми дуже від
стали в технологічному оновленні систем
озброєнь. Сучасні операції виграють інте
лектуали, оснащені новітніми системами
зв’язку, управління військами і вогнем, мо
гутньою високоточною зброєю. Розробку
таких систем має забезпечити вітчизняний
обороннопромисловий комплекс у тісній
кооперації з іншими державами.
Минулого тижня я підписав Указ про
створення Державної комісії з реформу
вання Збройних сил, інших військових
формувань і обороннопромислового ком
плексу України.
Цей міжвідомчий орган має чітко виз
начити напрями і пріоритети реформуван
ня усього сектору безпеки, підготувати
проекти відповідних державних рішень.
Упевнений, що 2006й рік стане роком
справжнього прориву в розвитку Збройних
сил. Військовий бюджет наступного року
зросте на 51 %. Такого бюджету — 8,9 мі
льярда гривень — українська армія не ма
ла ніколи.
Я вдячний Парламенту за законодавчу
підтримку курсу на зміцнення української
армії. Важливо, що питаннями військового
будівництва опікуються усі фракції Верхов
ної Ради.
Уперше за 14 років держава поверта
ється обличчям до своєї армії! Бо армія
нам потрібна не для парадів і показових
навчань. Кожний громадянин має бути
впевнений, що українські військові забез
печені належними ресурсами, вони мають
високий професійний рівень і надійно за
хищають свій народ: у мирний час і на ви
падок загрози.
Українська армія має давні традиції.
Мужність і організованість запорізького
війська оспівана в піснях, історії україн
ського козацтва присвячено сотні книжок.
Наші діди і прадіди вважали за честь при
служитися Україні, вони цінували справ
жню чоловічу дружбу, зналися на зброї. Але
твердо усвідомлювали, що у найзапеклі
ших баталіях перемагає не зброя, а розум.
Я бажаю всім українським солдатам —
від рядового до генерала — бути гідними
свого народу, служити йому чесно і дос
тойно. Я сам був солдатом — служив при
кордонником на кордоні поблизу Ленінака
на. І сьогодні найбільшою честю для мене є
служіння Україні.
www.prezident.gov.ua

Слухаючи
професійних
юристів, переконуєшся в їхній
уявній монополії на коменту
вання законів. Ілюзія розсіюєть
ся, коли вони починають полі
тичні суперечки, демонструючи
простолюдинам абсолютно різні
й навіть протилежні коментарі
тих самих законів. Мов би гро
мадянин не здатен сам прочита
ти закон чи Конституцію і засто
сувати просту логіку. От недавно
змусила понервуватися доволі
жорстка теледискусія на каналі
“ICTV” за участю правників,
політиків у справі Піскуна. По
зиція присутнього Святослава
Піскуна була не новою і зрозумі
лою. Попри все дискусія учас
ників телепрограми “Свобода
слова” не дуже прояснила ситуа
цію, адже народ звик критично
сприймати позицію влади, а чіт
кої фахової відповіді з нейтраль
ного боку так і не прозвучало.
Усі зацікавлено слухали виступ
голови парламентського Комі
тету з правових питань пана
Онопенка. У цій ситуації думка
законодавця мала величезне
значення. Адже кожному відчут
на різниця між трудовими сто
сунками простого громадянина і
того, кого призначає сам Прези
дент. Аргументи пана Онопенка
зводилися до того, що звільне
ний Генпрокурор, ставши одним
із громадян, мав таке як усі пра
во захищати власне трудове пра
во в звичайному суді. Мовляв,
ставши простим громадянином
без роботи, він не мав права
звертатись у Конституційний
Суд. Ще раз прочитавши Кон
ституцію, засумніваєшся в тому,
що була сказана вся правда зако
ну. Справді, після звільнення з
посади пан Піскун як простий
громадянин мав право вирішу
вати проблеми, пов’язані з умо

ПОГЛЯД>КОМЕНТАР
ВІД ЖУРНАЛІСТА
Звичайно, не без впливу і
тверджень опозиції, що влада
приховує правду, різко виріс рі
вень підтримки партії Януковича
в суспільстві. Якщо у вересні за
являли, що за нього голосувати
муть 20 відсотків виборців, то у
листопаді — 27,8 відсотка. При
чому особливо різкий ріст під
тримки цієї структури нині фік
сується у Криму та в південно
східному реґіоні України, себто
там, де спалахнуло вогнище
пташиного грипу. Проте чи мож
на говорити про зумисне прихо
вування владою правди? Чи, мо
же, маємо справу з явищем від
вертого саботажу? Адже ж виїзд
на місце події Президента Укра
їни та міністра закордонних
справ і відставка головного ве
теринарного лікаря України —
Петра Вербицького й осіб, від
повідальних за ветеринарну
службу в Криму, показали, що
Президент налаштований рішу
че й не зацікавлений у прихову
ванні правди. Проте чи дізнаєть
ся суспільство, де відбувся ін
формаційний обрив, — це вже
інша проблема. Адже практично
кожне звільнення з роботи лю
дей, які працювали до інавгура
ції Віктора Ющенка, трактується
його опонентами як політичні
репресії.
Яскравим прикладом цього
може бути звільнення з посади
Генерального прокурора України
С. Піскуна. Нині факт його звіль
нення не тільки самим колишнім
прокурором, який став ініціато
ром політикоправової комедії, а
й такими особами, як Тарас Чор
новіл, трактується як приклад
політичного мучеництва. І як на
города за це мучеництво, Свя
тослава Піскуна записали в про
хідну частину виборчого списку

“СЛОВО Просвіти” z ч. 50 (323), 15–21 грудня 2005 р.

ÊÎÌÓ ÂÈÃ²ÄÍÀ ÑÏÐÀÂÀ
«ÃÅÍÏÐÎÊÓÐÎÐ²Â»?
вами праці, оплати праці і відпо
чинку, питаннями пільг та інши
ми, які регулюються трудовим
законодавством. Він мав право
звертатися до звичайного суду в
усіх справах аж до вимоги повер
нути якусь недораховану до
платні копійку, але не мав права
вимагати скасування рішення
про власне звільнення. Адже
процедура й умови призначення
Генпрокурора чітко визначені
Конституцією України, норми
якої вище будьякого закону. У
випадку протиріччя статті Кон
ституції і статті закону завжди
діє стаття Конституції, інакше
нівелюється авторитет Консти
туції як Основного закону, за
яким живе народ, на якому бу
дується держава. Згідно зі 122
ою статтею Конституції Гене
рального прокурора звільняє з
посади Президент без жодних
узгоджень, передумов і пояс
нень. Додаткова причина звіль
нення — недовіра парламенту,
але через відставку, тобто має бу
ти заява прокурора або рішення
Президента, але завжди остаточ
не рішення за Президентом.
Верховна Рада погоджує канди
датуру Генпрокурора, але захис
тити його від звільнення не мо
же, швидше може “допомогти”.
На відміну від звичайної тру
дової угоди громадянина, проце
дура призначення Генпрокурора
передбачає згоду парламенту та
обов’язкову згоду кандидата на
умови призначення і звільнення,
визначені Конституцією. Таким
чином кандидат зобов’язується
дотримуватися Конституції, в

тому числі погоджується з мож
ливістю бути звільненим без по
яснень і передумов. Це право
Президента як Гаранта Консти
туції, яке дає йому змогу збалан
сувати величезні права Генпро
курора конкретною можливістю
заміни його іншою не менш дос
тойною кандидатурою. Тому пи
тання звільнення Генпрокурора
не тільки не повинно розгляда
тися жодним судом, а й не може
піддаватися сумніву як здійснена
норма Конституції. Ось чому
ексгенпрокурор може скаржи
тись у суд із будьяких питань,
але не з питання власного звіль
нення, не має права публічно
критикувати рішення Президен
та. Тому публічні пояснення па
на Піскуна того, що Президент
не може його звільнити, вже
могли бути для Президента пере
конливим мотивом таки його
звільнити. З іншого боку, як лю
дина, вільна приймати будьякі
рішення, пан Піскун мав право і
подавати скаргу про своє звіль
нення в суд, і критикувати кон
ституційне рішення Президента.
Але суд не мав права приймати
рішення з цього питання, давши
відповідь, що дотримана стаття
прямої дії Конституції України.
Йдеться про повагу до інституту
Президента і Конституції. Це
зрозуміло не тільки фаховим
правникам, а й простим грома
дянам. Усвідомлюючи це, мені
було якось моторошно слухати
деякі виступи у тій програмі
“Свобода слова” й подумалося,
що на таке даремно відважилися
зацікавлені політики. Вибори

виборами, але ж Конституцією
бавитися не дозволено нікому.
Конституція побудована так,
щоб народ її читав і сам розумів
без допомоги юристів. У випадку
з призначенням і звільненням
Генпрокурора Конституція гово
рить однозначно і зрозуміло для
кожного громадянина: звільняє
Президент за абсолютним кон
ституційним правом, яке не під
дається сумніву, як і сама Кон
ституція. Якщо вже піддають
сумніву конституційне рішення
Президента, думаючи, що народ
не знає Конституції, то це комусь
дуже вигідно. Голова президент
ського Секретаріату радить поче
кати, щоб дізнатися, у чиєму ви
борчому списку буде пан Піскун.
На мою думку, політиків, які роз
дмухують справу “двох генпроку
рорів”, дуже мало цікавить полі
тична кар’єра пана Піскуна.
Швидше за все про дуже зацікав
лену силу можна дізнатися по то
му, в яких списках будуть захис
ники права його поновлення на
посаді. Адже так званий “право
вий колапс” не сприяє авторите
тові Президента і шкодить ви
борчій кампанії його політичної
сили. Те, що це підриває основи
української державності, яка ще
не зміцніла як слід, зрозуміло
всім, але спокуса владою бере
верх — йдуть вибори. Вони дума
ють, що електорат не вміє читати
Конституцію і не зрозуміє, про
що йдеться, проголосує за обі
цянки і клятви іменем Майдану.
z

Володимир ФЕРЕНЦ,
м. ІваноФранківськ

НА АРЕНУ ВИХОДЯТЬ СТАРІ ГРАВЦІ
блоку Віктора Януковича. У по
леміці (через пресу, звичайно) з
міністром внутрішніх справ він
сказав, що не дозволив відкрити
ряд кримінальних справ проти
деяких осіб. А це були люди,
пов’язані з фальсифікацією пре
зидентських виборів, із сепара
тистськими рухами, — викриття
яких домагався міністр внутріш
ніх справ.
У свою чергу це дало владі
матеріал для відповіді на карди
нальне нині запитання українців:
чому бандити не сидять у тюр
мах? Вони відповідають: бо про
курор Піскун зробив усе можли
ве, щоб бандити не сиділи в тюр
мах, а мали можливість сидіти в
законодавчому органі держави. І
реалізувати політику, яку після
поїздок до Москви оголосив Вік
тор Янукович, а саме перетво
рення України у федеративну
державу, себто у країну з двома
десятками автономних парла
ментів і урядів та надання росій
ській мові статусу державної.
Усе це непокоїть мільйони ук
раїнців. Вони заявляють, що поп
ри ряд кроків Віктора Ющенка,
які викликають несприйняття,
попри ряд явно одіозних імен, які
є в списку партії влади, готові го
лосувати за блок “Наша Україна”
або за блок Юлії Тимошенко.
І мають намір активно боротися
за тих 24 відсотки українського
суспільства, яке, за даними соціо
логів, або ще не визначилося,
або готове голосувати за ті пар
тії, які не мають шансів подолати
тривідсотковий бар’єр.
Звичайно, це буде нелегка
боротьба, бо ставка дуже висо
ка. Це вибір не тільки складу
парламенту. Це спроба Росії
зберегти Україну в своїй орбіті.
Кожен день приносить нові до

кази цього. Це зокрема спроба
вивести російськоукраїнську
газову суперечку на європей
ську орбіту. А точніше — “пере
конати” європейських спожива
чів російського газу, що вони
можуть дуже багато втратити від
української “непоступливості”.
Однак цю непоступливість, себ
то відмову платити Росії утричі
більше за газ, ніж це визначено
договором із Росією, що діє до
2009 року, й голова компанії
“Нафтогаз України” Олексій Ів
ченко, і колишня прем’єр Юлія
Тимошенко називають відстою
ванням національних інтересів.
Остання, вже у ранзі лідера ви
борчого блоку, заявила, що пе
ред кожними виборами в Україні
політизується питання поставок
російського газу.
Нині мало кого в Україні ди
вує, що комуністи і блок Янукови
ча в газових суперечках звинува
чують нинішню владу, оскільки їх
нім основним козирем стала ро
сійська карта. Однак, коли у Киє
ві рік 2005 називають роком по
шуків взаємовигідних партнер
ських стосунків із Росією, а Воло
димир Путін називає його роком
втрачених можливостей, то не
виникає двох думок, хто на
справді політизує ситуацію, хто
роздає російську карту.
А щодо заяв про втрати єв
ропейців від “непоступливості”
українців у газових переговорах
із РФ, то багато що вказує на те,
що тим разом випробуваний ро
сійською стороною прийом не
приніс очікуваного для росіян
результату. Комісар Європей
ського Союзу із зовнішніх питань
Беніта ФерероВальднер 6 груд
ня заявила, що ЄС не збираєть
ся втручатися в суперечку між
Україною і Росією щодо умов га

зопостачання і транзиту. Хоча
вона не приховує, що газові пе
реговори Києва й Москви справ
ді важкі, але вести їх повинні са
ме ці дві країни. І додає: “У пи
танні енергії і газу, на мою думку,
пошуки рішення залежать від са
мих українців і росіян”.
У грі на українському електо
ральному полі не тільки застосо
вуються шулерські прийоми, а й
за стіл повертаються старі грав
ці. До них хочу зарахувати й по
переднього президента України
Леоніда Кучму, який після де
в’ятимісячного мовчання знову
заявив про своє політичне існу
вання. У притаманному йому
стилі він висловився щодо май
бутніх парламентських виборів,
заявляючи, що ще невідомо,
який буде їхній результат. Себто
він сподівається на перемогу
проросійських сил. У перемозі
Віктора Януковича він має свій
прямий інтерес, може статись
повернення до влади кучмівської
олігархії. Тому Леонід Кучма де
монструє “зацікавлений нейтра
літет” у підході до виборів.
Виникає закономірне запи
тання, як до цього реваншу ста
виться нинішній Президент Украї
ни, оточення якого до останнього
дня не втрачало надії, що Віктор
Ющенко очолить виборчий блок
“Наша Україна”. Проте Президент
зробив дуже важливий крок: за
явив, що хоче мати можливість
відстоювати інтереси всіх демок
ратичних сил в Україні, а відтак не
буде очолювати однієї з них.
Це дуже знаменно — з огля
ду на тріумфальний вхід у ви
борчу кампанію Юлії Тимошен
ко, який вона здійснила в Палаці
“Україна”.
z

Мирослав ЛЕВИЦЬКИЙ
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Справжнім великим святом для
киян і гостей столиці було відкрит
тя в Національному художньому
музеї України виставки “Фантас
тичний світ символів, світла і гар
монії Мікалоюса Костантінаса
Чюрльоніса”. Дві великі зали фак
симільних відбитків робіт художни
ка (оригінали майже не експону
ються поза межами Національного
художнього музею імені М. К. Чюр
льоніса в Каунасі, бо виконані вони
незафіксованою пастеллю та тем
перними фарбами на папері) прос
тотаки зачарували присутніх. І по
дивували, що ці факсимільні від
битки не лише своїми розмірами,
як говорив директор Дому Чюрльо
ніса у Вільнюсі Стасіс Урбоніс, але
й тонкощами колірної гами макси
мально наближені до оригіналів.
Він також зазначив, що виставка
орієнтована на широку аудиторію,
на людей, які прагнуть краще зрозу
міти феномен цього визначного ху
дожника, композитора, мислителя,
у творчості якого так яскраво вияв
ляється синтез мистецтв: образо
творчості й музики, а також його
глибоке філософське мислення, ви
ражене мовою символів.
А я в основі усіх жанрів його
творчості бачу поезію. Тож і видав
іще 1996 року його поезію в своєму
перекладі (“Чюрльонісів шлях”, ви
давництво “Етнос”). І от на вистав
ці в Києві знову побачив геніальну
казку “Замок”, “Сонату весни”,
“Сонату моря”, а також трепетних
“Діву”, “Стрільця” (із “Знаків Зоді
ака”), грандіозний “Rex”, знамени
ту казку “Королі”, що тримають у
своїх руках цілу Литву, і сам уже
мрію, щоб наші королі втримали в
руках Україну. Воістину великий
Поет він у всіх мистецтвах (тут ми
дізналися, що і в фотомистецтві).

ВЕЛИКИЙ ЧЮРЛЬОНІС:
ВІД ЛИТВИ ДО УКРАЇНИ
...Тепер часто згадують цю пос
тать, коли у світлі останніх науко
вих досліджень говорять про біо
енергетичні можливості людини,
про її всеосяжну здатність розумін
ня та бачення світу.
Так, він бачив кольори звуків,
він чув мелодії барв, він прочиту
вав поезію всього сущого — живо
го й неживого, він міг зчитати ін
формацію з календаря аури краї
ни... Він бачив те, чого не бачили
інші (і в матеріальному, й у духов
ному сенсі), він чув музику, якої не
чули інші, він відчував те, чого не
відчували інші. Він творив симфо
нічні живописні картини, коло
ритні музичні полотна, поезії,
повні чарівних барв і звуків, і все
оповивав щемкими роздумами про
свій литовський народ.
Цю могутню легенду, якій ім’я
Чюрльоніс, бережу я в душі і спові
дую все життя. Уже й не пригадую,
коли доторкнувся вперше до її ча
рівної глибини і глибинної чарів
ності. Але знаменними для мене
були дні (27 і 30 грудня 1970 р.), ко
ли вічнавіч зустрівся з цим не
зрівнянним дивом — спочатку в
Вільнюсі, потім у Каунасі. Через
п’ять літ — у Друскінінкаї.
Виходжу я з Галереї Чюрльоні
са, і світ мені перемінився: він зов
сім не такий, яким був досі. Тепер
він багатший, щедріший, мудрі
ший і розважливіший. Він спону

ЦІКАВО ЗНАТИ
Кожен, кому доводилося бачити ілюс
трації до Біблійної історії про гріхопадіння,
обов’язково зауважував, що на тих картинах
змійспокусник зазвичай пропонує прама
тері Єві покуштувати яблуко. Це відображе
но й у фразеології, вислови “гріховне яблу
ко”, “яблуко гріха” звичні для нашого вуха.
Проте якщо розгорнути Святе Письмо,
то в Книзі Буття ми не знайдемо жодної
згадки про яблуко. В оповіді про перший гріх
ідеться просто про “плід”. І взагалі, в Біблії
немає жодних згадок про яблука чи яблуню.
Це не дивно, бо, на думку вчених, на Близь
кому Сході у час написання Священної Істо
рії яблука просто були не відомі. Символіч
ними плодами в тому культурному реґіоні
вважалися гранат (ось він якраз часто фігу
рує на сторінках Старого Заповіту), айва та
інжир (фігове дерево та його плоди неодно
разово згадано в Новому Заповіті).
Як же сталося, що яблуко, цей смачний і
корисний фрукт, стало символом зла та
смерті?
Відбулося це в середньовічній Європі
десь у VІІІ—ІХ ст. Одного разу якийсь чернець,
переписуючи латиною Святе Письмо, зробив
описку: замість malum (лихий, злий, гріхов
ний) написав malus (яблуня). Хтозна, чому
помилився скриптор: може, був утомлений,
може, чомусь відволікся від праці… Коли ж
помилку помітили, співзвучність слів malum
malus стала приводом до глибоких роздумів.

кає захоплюватися й міркувати, ду
мати і прагнути. Є ось і натхненни
ки — М. К. Чюрльоніс і К. Шімо
ніс. Кажуть, що другий із них —
живий і мешкає в Каунасі.
О, яка то насолода була роз
мовляти зі стареньким мудрим ма
естро, котрий зараз же пригадав
пам’ятні місця Києва, де відбував
на початку століття військову по
винність. Навіть малювати його
вчив художник на прізвище Шев
ченко.... А про Чюрльоніса Казіс
Петрович говорив водночас і як
про свого бога, і як про побратима.
Адже не раз і виставка їхніх творів
була спільна. Мав я щастя зустріти
в житті такого милого співрозмов
ника, який був до глибини душі за
люблений у Чюрльоніса і сам був
великим художником і поетом. Він
і відкрив якоюсь мірою мені клю
чик до тої великої й чарівної леген
ди, якій ім’я Чюрльоніс. Це я чіткі
ше уявив, коли побачив його ж,
Шімонісову, чудову картину “Іду в
казку”. Казіс Петрович казав:
“Чюрльоніс розумів казку, він у ній
жив”. А я ще додав би: “Чюрльоніс
розумів казку й сповідував притчу,
пророчу притчу”. В цьому я пере
конався, коли в години туги й зне
віри приходив до нього на роздуми
й пораду. До нього, бо саме він міг
зрозуміти мою ностальгію, журбу й
розпуку, що й сам пережив іще на
білому світі, бо саме він промовляв

Вершник

до мене і звуками, й барва
ми, й словом. У нас ка
жуть: до всього він мав
хист. А мені думається: він
був поетом у всіх виявах,
тому й синтезував своєю
особистістю, своєю твор
чістю і музику, й живопис,
і поезію. Він промовляв як
поет і своїми полотнами, й
сонатами, й літературни
ми творами, навіть дослід
женнями й листами. Віль
но почуваючись у всіх
мистецтвах, він так само
вільно користувався інс
трументарієм цих мис
тецтв, але ж енергетичною
силою всіх його творінь була його
душа — душа великого Литовця,
який знав чого прийшов у світ.
У його казціпритчі “Замок”
нас вражає сміливий погляд у май
бутнє свого народу. Митець бачить
замок (читаймо: місто, Литву) у по
вені променів Сонця, волі. Хоча
крута дорога до цих вершин і ле
жить через тяжкі випробування.
Освітлені цією вірою, линуть над
морем до рідного краю кораблі
хмари, кораблімрії. І ось від мрій
ливих сонячних кораблів автор пе
реходить до яскравого образу со
нячного вершника (старовинний і
— нарешті — сучасний герб Лит
ви!), що над давнім містом мчить у
майбутнє. Динаміку поступу під
креслює багатоплановість картини
(“Вершник”), гіперболізований
образ коня й вершника з мечем.
Коли хтось дорікав за будинки на
деревах у казціпритчі “Королі”,
художник сказав: якщо на гілці вмі
щається ціле місто, яке ж то дерево,
який ліс, що з таких дерев? Певно
ж, тоді й королі не звичайні, а ве
летні, і в них у руках не виграшка, а
ціле село, цілий литовський усесвіт.
У
триптихові
картин
М. К. Чюрльоніса “Мій шлях” чи
таємо: виростав на казках, легендах,
потім — рідні краєвиди, архітектура
Європи, намогливі пошуки себе са
мого, і дві його зірки (зірка худож
ника й композитора; третя — поета
— не зайнялася) зійшли на небо з
отчої землі, багатої чарівним світом
мистецтва, неповторною красою і
чистотою душевного сумління. І те
пер він творить мистецький пам’ят
ник, у якому поєдналося історичне
минуле й виборене майбутнє.
Постать великого литовського
митця завжди привертала увагу ук

ÇÂ²ÄÊÈ ªÂÀ ÂÇßËÀ ßÁËÓÊÎ?
Ë³íãâ³ñòè÷íèé
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Адже по всій Європі яблука були відомі
здавна. Ті ж учені, що заперечують існуван
ня яблуневих садів у Палестині, стверджу
ють, що перші сорти яблук на території Єв
ропи були виведені ще за пізнього неоліту.
Тож не дивно, що в багатьох європейських
культурах яблуня та її червоножовтий плід
увійшли в міфологію та фольклор. Так у дав
ніх скандинавів яблука були їжею богів, во
ни давали вічну молодість і пильно охороня
лися богинею Ідунн. У кельтських релігіях
яблуко символізувало передавання знань і
мудрості, а Авалон — країна блаженства, —
вважалося, щедро вкрита яблуневими са
дами. Часто згадуються яблуневе дерево та
золоті чи молодильні яблука у слов’янських
казках, легендах, обрядових піснях і замов
ляннях.
Та найбільш відомі нам оповіді про яблу
ка з античної міфології. Вони найбільше
вплинули на значення символу. Саме цей
золотавий плід подарувала ГеяЗемля боги
ні Гері у день її шлюбу з Зевсом. Тому довгий
час у Греції яблуко було символом кохання;
молодята ділили навпіл яблуко й з’їдали
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Соната моря. Andante
раїнських письменників, художни
ків, педагогів. До нього зверталися
як до сміливого першотворця в ца
рині синтезу мистецтв, як до від
важного оборонця національної
ідеї і творця підвалин литовського
мистецтва, як до доброго натхнен
ника й щирого співрозмовника. І
сам Чюрльоніс знав, що Україна
цікавиться ним. Навесні 1910 року
його твори “Казка” та “Балада”
експонувалися в Києві. Того ж ро
ку дружина Зося Чюрльонєне пи
сала до Мстислава Добужинського:
“Останнього Вашого листа, посла
ного 28 березня, отримала. Ви там
писали про послання картин до
Парижа й Києва і про продаж
“Єгипетської брами” за 100 руб
лів...” Тепер дізнаємося з Друскі
нінкай, що одна з тих картин, які
експонувалися в Києві, — “Балада
(або Чорне Сонце”)... На жаль, не
відомо, де вона.
Чюрльоніс бував в Україні
(Крим). І його мистецькі шедеври
були тут, ось у Києві. Бог його знає,
може, вони десь тут і досі. При
йшла в Україну і його поезія. Чюр
льоніс близький українцям і як ми
тець, і як охорончий духовного ко
ду нації. Україна шанує литовсько
го класика, проникає в таємниці
його багатогранного світу, дошуку
ється його ще не відкритих сторі
нок. Поети, художники й компози
тори присвячують йому свої твори,
актори читають його українською,
студенти їдуть до Друскінінкая чи
до Каунаса збагнути, надихнутися,
збагатитися Чюрльонісом.
А мудрі королі вчаться у нього,
як тримати в руках свою Батьків
щину.
z

Дмитро ЧЕРЕДНИЧЕНКО

його на вході до шлюбних покоїв. Проте ін
ший міф — про яблуко розбрату, яке спричи
нило Троянську війну, — поволі змінив сим
волічне навантаження цього плоду. І вже в
пізній античності гілка з яблуками була атри
бутом Немезиди, богині помсти.
Так само з пізньої античності прийшло
до нас “державне яблуко”: золота куля, на
якій стояла богиня Вікторія, від часу Августа
була відзнакою римських імператорів. По
тім, коли християнство вийшло з катакомб,
постать НікеПеремоги замінив хрест, і така
“держава” разом зі скіпетром символізувала
владу монарха.
Отак два латинські пароніми та європей
ські міфи наклалися на Біблійну оповідь: і яб
луко стало символом гріха.
Таким воно ввійшло навіть в іконогра
фію: Дитя Ісус тримає в долонях яблуко, як
символ, що Він бере на себе гріх світу. А в
добу бароко набув поширення такий образ
Смерті: скелет, що простягає яблуко, мов
ляв, “заплата за гріх — смерть”.
Саме в час козацького бароко, з появою
шкільництва та ширшого застосування ла
тини, цей символ прийшов і в Україну, й так
само міцно вріс у нашу культуру, як і по всій
Європі. Можливо, звідси православний зви
чай не їсти влітку яблук аж до Спаса?
Ось така правдива історія про те, як пара
паронімів й одна випадкова описка вплину
ла на розвиток культури.
z
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Абетка відомих імен

ÌÈÒÅÖÜ ² ÏÐÎÂ²ÍÖ²ß: ÕÒÎ ÂÈÍÅÍ?
“Чернівці — це акваріум без води”, — саме так ще п’ять років тому
охарактеризував атмосферу міста в інтерв’ю обласній газеті “Буко
винське віче” нині заслужений діяч мистецтв України Василь Вовкун.
Про це і не тільки ведемо розмову з головним редактором газети,
членом Національної спілки журналістів України та Національної
спілки письменників України, поетесою Вірою КИТАЙГОРОДСЬКОЮ.
А приводом для зустрічі стала презентація її нової поетичної збірки
“Ловіння вітру”, яка відбулася під завісу осені у столичному Будинку
письменників.
— Попри те, що сьогодні ви
дати книжку — не проблема, і
дехто вважає, що це навіть лег
ко, підсумком Вашої 30річної
діяльності на літературній ниві
стало лише четверте видання
Ваших поезій. Що, на Ваш пог
ляд, необхідно для того, аби ви
даватися?
— Не таємниця, що для того,
аби видати бодай невеличку збірку
поезій із тисячним накладом, пот
рібні значні кошти. Моє прізвище,
наприклад, жодного разу не по
трапляло до списку чи програм, які
за сприяння влади гарантували ви
хід у світ книжок наших буковин
ських авторів. Щоправда, одного
разу обласна влада таки виділила
мені 800 гривень на видання збір
ки, але гроші зникли на рівні облас
ного управління культури. Для ме
не й досі залишається таємницею
їхнє зникнення.
Шляхи ж здобуття коштів на ви
дання книжок сьогодні можуть бу
ти різними. Можна успішно “сісти
на хвіст” будьякій партії або виїха
ти з провінційних міст і сіл. Ну, ще
можна виїхати на заробітки до Італії
чи Іспанії. Можливо, самотужки ко
мусь і пощастить видати одну
книжку, але у провінції з цією одні
єю книжкою початківець може й за
гинути як письменник. Бо в пресі не
пролунає жодного відгуку про його
доробок.
— У нас зникли літературні
критики?
— Сьогодні надрукувати пові
домлення, відгук, статтю чи рецен
зію про нову книжку — також кош
тує грошей. І це неабияка пробле
ма, бо в реґіонах сьогодні ніхто не
відстежує літературного процесу.
Цілий пласт сучасної літератури за
лишається поза увагою критики, а
отже, — й широкого загалу, і може
бути втраченим.
— То що тоді для письменника
у провінції вихід нової книжки?
— Констатація факту, що він
щось зробив за певний проміжок
часу, і що він у творчому розумінні
ще живий. Не йдеться ні про фінан
совий зиск (бо на тисячному накла
ді не заробиш), ні про творчий, ос
кільки рецензії чи відгуки пишуться
переважно за гроші.
— Хто допоміг Вам у виданні
цієї збірки?
— Минулого року облдержад
міністрація виділила на книгови
дання 120 тисяч гривень. До цього
часу в області виділялося, як пра
вило, у межах 20 тисяч гривень. Це
єдиний рік за моєї пам’яті, коли та
ка велика сума була виділена на
книговидання. І, на щастя, я потра
пила до цієї програми. Книжка по
бачила світ завдяки колишньому
губернаторові Михайлу Романіву
та мерові Чернівців Миколі Федо
руку. Цьогоріч виділено лише 24
тисячі на видання книг сучасників,
класиків і для дітей. Знову стоять у
черзі на видання Ю. Федькович,
О. Кобилянська... Щоправда, дня
ми при уточненні бюджету обласна
рада ухвалила рішення виділити 40
тис. грн. із бюджету краю на книго
видання. У буковинських авторів
з’явилася надія…
— Незважаючи на значну
кількість видавництв, не кра
щою є й ситуація у видавничій
царині?
— Якщо за радянських часів
письменники західних областей
роками стояли у черзі на видання

книжок у єдиному реґіональному
видавництві “Карпати” в Ужгороді,
то сьогодні лише в Чернівцях має
мо понад 10 видавництв із високим
технічним рівнем і гарною полігра
фією. Але, незважаючи на значну
кількість видавництв, що з’явилися
за роки незалежності в Україні, Вік
тор Ющенко констатував, що сьо
годні в Україні виходить на одного
українського читача 0,8 української
книжки, тоді як у Росії — 8 книжок, у
Польщі — 20. Що дає підстави го
ворити про нормальний як літера
турний, так і видавничий процес у
наших сусідів. З огляду на наші ре
алії, ми маємо підстави говорити
про те, що ситуація не тільки знач
но погіршилася, а й про те, що в
нас досі немає державної політики
щодо книговидання.
— Сьогодні в українському
суспільстві
спостерігається
прогнозований політологами ще
під час революції відкат, загаль
не невдоволення новою владою
і її діями в царині культури. Ви
також відчуваєте щось подібне?
— Мабуть, ні, бо в мене щодо
цього не було особливих ілюзій. Їх
розвіяла своєю блискучою промо
вою у Верховній Раді майбутній
прем’єрміністр Юлія Тимошенко.
Згадайте, тоді ми не почули зміс
товної програми щодо гуманітар
ної політики… За 15 років незалеж
ності в жодної владної команди не
було розуміння, що це таке! А нова
владна команда — це професіона
ли в політичній та економічній сфе
рі, але культури це не стосується.
— Чому?
— Бо наша українська влада
досі не знає, що робити з власною
культурною політикою. Розуміння,
що таке національна культура, на
ціональне інформаційне поле, яке
його стратегічне значення для роз
витку країни, як держава має його
захищати, як узагалі з ним працю
вати, — у наших чиновників ніколи
не було. Тому люди, які прийшли до
влади майже рік тому, багато в чо
му діяли навпомацки. І, на мій пог
ляд, вони чомусь бояться творчих
людей. Можливо, тому культура ще
й сьогодні фінансується за залиш
ковим принципом, а творчі спілки
успішно припиняють своє існуван
ня. Вони сьогодні не виконують на
віть соціальних функцій. А про обс
тоювання інтересів спілчан, вста
новлення правил гри, наприклад,
на книговидавничому ринку чи
ринку реалізації української книжки
мова взагалі не йде. Одне слово:
якщо інші держави вже мають ве
ликий капітал саме з інтелекту, то
ми й сьогодні шукаємо чомусь зиск
у торгівлі, до того ж чужим това
ром. І це чи не основна причина на
шого падіння вниз, чим далі, тим
більше. Навіть радянські чиновники
добре розуміли, що еліту треба
зберегти.
— Що, на Ваш погляд, стоїть
за людським невдоволенням і за
таким падінням у гуманітарній
сфері?
— Відсутність національної по
літики в державі. Сьогодні від неї
відмовляються на всіх рівнях. Якщо
в 90х роках, про які ми говорили,
Рух, слова “національний”, “патріо
тичний” звучали як гімн нації, як
ода нашим очікуванням, то сьогод
ні політичні партії бояться у своїй
назві використовувати слово “націо
нальний”...
Рух нині десь на задвірках укра
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їнської політики. А це ж
люди, які цю національ
ну ідею провадили ще
задовго до нашої неза
лежності та обстоювали
від перших її днів. Чор
новола знищили, націо
нальнопатріотичні пар
тії розкололи. Нинішні ж
політики сьогодні зосе
реджені, як правило, на
економіці, на переділах
власності. І вони впев
нені, що державу можна
збудувати лише за до
помогою економічних
важелів і впливів. І це
одна з причин, чому в
нас і досі немає націо
нальної політики в дер
жаві, а сучасні новоспечені полі
тичні партії не мають ідеологічних
засад. Хочеться процитувати слова
Богдана Ступки з його інтерв’ю:
“Нещасний той народ, який на
шпальтах газет читає лише про по
літиків, а не про митців”.
— Які позитивні досягнення
нової владної команди?
— Мені подобається відкри
тість цієї влади і те, що стало біль
ше свободи слова.
— Буковину залишають та
ланти. Що це? Традиція чи необ
хідність, аби відбутися?
— Міграція та перерозподіл ін
телектуальних продуктивних сил у
напрямку адміністративних центрів
і великих міст відбуваються безпе
рервно і скрізь. Лише за останні де
сять років Київ поповнився майже
на чверть мільйона інтелектуалами,
які в українських провінціях, як пра
вило, існували на правах ізгоїв.
Один за одним свого часу поки
нули Буковину Дмитро Гнатюк, Ми
хайло Ткач, Степан Сабадаш, Іван
Миколайчук, Софія Ротару, Микола
Мозговий, Софія Майданська, Та
рас Унгурян, Лілія Сандулеса, Іво
Бобул, Ауріка Ротару, Кароліна Ку
єк (Ані Лорак), Катерина Бужин
ська, Василь Вовкун, Лідія Жук, Ма
рія Матіос, Петро Мага, Михайло
Войчук, Галина Тарасюк, Дмитро та
Назарій Яремчуки, кілька десятків
науковців, політиків.
Тоді, п’ять років тому, коли Ва
силь Вовкун сказав, що “Чернівці —
це акваріум без води”, його зізнан
ня мене не тільки подивувало, а й
шокувало. Проте сьогодні я пере
коналася: Василь тричі мав рацію.
— І це переконання народило
такі рядки?
Сей цвіт, що ще лишився
в Чернівцях,
Його лиш горстка — цвіту
з черемшини.
Гряде мороз і б’є у серце цвях —
Тонкий і довгий — як нічні години.
Це вістря б’ється там, углибині,
Де, може, є душі тичинки рання,
Де льодом побирається на дні
Весни в криштальних
прожилках чекання.
Сей цвіт, що ще лишився
в Чернівцях,
Його відносить вітром за ограду,
Де ходять білі тіні в рудниках,
Де чорні руки вікового саду...
Куди нам прихилити сей колаж —
Черемху у морозяній вуалі?
Тут дише він — безцеремонний
страж
Поетової пісні на кинджалі.

* * *
Беріть сю зброю. Я її віддам,
Я — не вояк, я — скіфська
кобзарівна,
Я хочу з полем бути сам на сам,
Я хочу з небом бути птасі рівна.
Крилом торкнути хмару до чола,
Крилом гортати промені і води
І впасти в чорнобривці край села
Або на перехилені городи.
І мить набутись. І вдихнути
мить.
Беріть сю зброю, я її не пара,
За мною ліс верхів’ям цебенить,
Зі мною дві доби голосить хмара.
РОМАНУ ШУХЕВИЧУ
Ці герої вже стали травою,
Сухожиллям осінніх грибниць,
Лише дятел стукоче: “До бою!”
Під смеречим сукном плащаниць.

— Скоріше від усвідомлення тієї
атмосфери акваріуму, в якому ми
тут живемо. Адже митці — це люди
з оголеним нервом, які завжди бо
ляче реагують на свою професійну
незатребуваність. А в Чернівцях і
досі свято зберігається тендеція до
визначення “не дуже бажаних
імен”. І природно, що митці її пос
тійно відчувають і відповідно ви
вільняють територію. Адже для них
важливо бути почутими, прочита
ними, зрозумілими, тому вони їдуть
туди, де їх і почують, і прочитають, і
зрозуміють. Сьогодні від нас до Ки
єва поїхав Павло Дворський. Тому
душа й народжує такі вірші:
ПРОЩАННЯ З БУКОВИНОЮ
Складають цінники усім,
Хто є ще в місті.
А на майдані голоснім
Пісні троїсті.
Шкварчать цимбали, як в огні
Ведмеже сало.
Ми тут у натовпі одні —
Нас крайньо мало.
Як добре бути поміж цим
Різьбленим листом,
Сердечком чистим, золотим,
Дрібним намистом...
Там, де не пишуть цінників
Два супостати,
Де не приписують гріхів
Три марнотрати.
Де нас так мало, як косиць,
І тих зривають.
Над тихим присмерком ялиць
Цимбали грають.
— Сьогодні українська столи
ця перехопила ініціативу Мос
кви. Якою буде за таких реалій
майбутня доля реґіональних
центрів і малих міст?
— Столиця поглинає весь про
вінційний інтелектуальний потенціал.
Вона зосереджує у себе все найкра
ще і за рахунок цього розвивається
економічно, науково, а також збага
чується на рівні культури й мистец
тва. У столиці велике майбутнє.
Але страшне майбутнє в укра
їнської провінції. Уже сьогодні ми
маємо сумну статистику, яка свід
чить: щороку на Буковині зникає
одне село. Якщо ж провінція ще
втратить реґіональну інтелігенцію,
яка здатна формувати національну
ідею та моральноетичні норми у
суспільстві, то вона перетвориться
ще й на духовну пустелю.
z

Розмовляла
Марія ВИШНЕВСЬКА,
м. Чернівці

Відпливає історія честі,
Відлітає нескорення клин:
І стримить на гірськім
перехресті
Сивий сотник. То —
берест один.
У землянок запались легені,
У криївок — зотліли кістки.
Де ви, діти гуцульські, зелені,
Де прудких провідниць кісники?
Крадькома хтось згадає вас
тихо,
У запічку, в забитім селі,
І затужить у стрихові вихор,
І заскніє сльоза у золі.
Хто ще плаче — той душу
не згубить.
Хто сумує — той пам’ять
не стне.
Той без зиску Україну любить,
Той без неї ні раз не дихне.
06.09.05. Чернівці

* * *
Втікати, втікати, втікати,
Від сірих мурів і суєт,
Та як залишити Карпати,
Ти ж ніби Карпатський поет.
І ніби з чорниць твоя крівця,
І мова твоя від отав,
Де в жовтні паруються вівці,
Де місяць зірок поковтав.
Втікати, втікати, втікати!
За море, за гори, за ліс
І хмару за гриву впіймати,
І впасти із нею в заміс.
Де бовтає глиною жаба,
Де мокнуть сніпки череди,
Де коник з вершин Перкалаби
Напитися хоче води.
Втікати і сховку шукати,
Заритися в землю, як кріт,
І там, між корінням пізнати,
Як добре влаштований світ.
Віра КИТАЙГОРОДСЬКА

16

Cвяткуймо!

ЗАВІТАЙТЕ
***
Всеукраїнське товариство
“Просвіта” імені Т. Г. Шевченка
запрошує на мистецьку презента)
цію книжки Івана Драча “Против)
ні строфи”, яка відбудеться 16
грудня о 18й годині в Палаці
мистецтв “Український дім”.
У вечорі беруть участь Любов
Голота, Людмила Войнаровська,
Вікторія Жадько, Юрій Іллєнко,
Валерій Матюхін, Віктор Ско
ромний, Микола Шопша. Піс
нями порадують тріо “Золоті
ключі”, ансамбль солістів “Київ
ська камерата”, сестри Тельнюк,
артисти Стрітівської кобзарської
школи, хор та оркестр Україн
ського радіо. Прозвучать твори
М. Леонтовича, О. Білаша,
В. Балея, Л. Колодуба, Ю. Ланю
ка, Є. Станковича, В. Сильвес
трова, В. Степурка.

ÑÂßÒÈÉ ÌÈÊÎËÀÉ
ËÞÄßÌ ÏÎÌÀÃÀÉ
У цю пору зима вже остаточно
вступає у свої права. “Миколай бо
родою трусить, — каже відоме
прислів’я, — дорогу стеле”. Отже,
для селянина це найщедріша пора:
зібрано збіжжя, зроблено на зиму
відповідні припаси. Хто ж не встиг
або не зміг до цього дня віддати по
зички, то казали: “Коли ти мені не
віддаси до Миколи, то вже не одда
си ніколи”.
Вважається, що цей святий —
захисник усіх бідних і знедолених.
Та найбільше його люблять діти, для
яких він є почесним охоронцем. На
віть існує легенда про те, що Мико

лай рятував дітей серед моря. Вза
галі про святого складено дуже ба
гато народних оповідок.
19 грудня — свято передовсім
для дітей, адже пов’язане із вихо
ванням почуття справедливості та
добра. Святий Миколай допомагає
у скрутну годину, і порадить, і вті
шить. До кожної дитини дійде і до
поможе.
Напередодні свята 17 грудня
Всеукраїнське товариство “Просві
та” ім. Т. Шевченка традиційно про
водить у Київському театрі оперети
святкове дійство для дітей, яке роз
почнеться об 11.30.

Святий Миколай у супроводі ан
гелів з’явиться до дітвори з віталь
ним словом. Запитає, які добрі
справи вони робили впродовж року.
Чи гарно вчилися, чи любили Украї
ну, своїх батьків, чи слухалися їх і не
робили шкоди…
На згадку про зустріч Товарис
тво “Просвіта” кожній дитині пода
рує “Миколайчик” і касету з піснями
про святого.
Після урочистостей відбудеться
вистава “Білосніжка і сім гномів”.
Микола НЕСТЕРЧУК,
z
відповідальний секретар “Просвіти”

Засновник:
Всеукраїнське
товариство “Просвіта”
імені Тараса Шевченка
Реєстраційне свідоцтво
КВ № 4066
від 02.03.2000 р.
Шефредактор
Павло МОВЧАН
Го л о в н и й
редактор
Любов ГОЛОТА
Редколегія
Любов ГОЛОТА
Ярема ГОЯН
Павло МОВЧАН
Анатолій ПОГРІБНИЙ
Олександр ПОНОМАРІВ
Іван ЮЩУК
Заступник
головного редактора
Марія ЛИТВИН
2794947

***
Головне управління у справах
сім’ї та молоді КМДА та Всеукра
їнський фестиваль “Червона ру
та” представляє театралізовану
фольклорну виставу)феєрію “Свя)
то Миколая” у виконанні київсько)
го дитячого автентичного фоль)
клорного гурту “ДАЙ БОЖЕ” (ке
рівник — Ольга Мельник) для ді
тей із малозабезпечених родин та
дітейсиріт м. Києва.
Дійство відбудеться 17 грудня
2005 року у Великому залі Опер
ної студії Національної музичної
академії України імені П. І. Чай
ковського (адреса: вул. Архітек
тора Городецького, 1—3/11). По
чаток об 11.00 та о 13.00.
Учасники гурту “Дай Боже”,
дітки від 4 до 18 років, і самі ві
рять у добрі дива, у Святого Ми
колая, який дбає про всіх і наго
роджує за їхні вчинки. Тому й
вистава, оповита щирістю, весе
лощами, радісним очікуванням
на улюблене свято, не залишить
байдужими і підніме настрій і
дітлахам, і дорослим.
У виставі використовується
музичний, поетичний і хореогра
фічний матеріал. Призабуті піс
ні, обряди й традиції давнього
українського свята Миколая від
найдені і зібрані протягом бага
тьох років під час фольклорних
експедицій по всій Україні і ви
конуються тільки гуртом “Дай
Боже”.

***
18 грудня Земляцтво івано
франківців у Києві проводить
СВЯТО
КАРПАТСЬКОГО
ВБРАННЯ. У програмі, окрім ін
шого, будуть представлені зразки
народного костюма з фондів му
зеїв Прикарпаття. Організатори
заохочують гостей прийти в на
родних строях або використати
елементи національного вбрання.
Захід відбудеться в Українському
домі (Європейська площа) о 15
год. 30 хв. Детальніше про умови
участі в заході можна дізнатися по
телефону: 4820219.

***
Театр “Дзеркало” та рефе
рентура з питань українознавс
тва Конґресу Українських Наці
оналістів запрошують на благо
дійну акцію — презентацію казки
“Золотий пряник” (автор і режи
сер — Володимир Петранюк),
яка відбудеться 19 грудня (на
Святого Миколая) о 1200 у спе
ціальній школіінтернаті № 17 за
адресою: м. Київ, вул. Ушин
ського, 15 (біля радіоринку на
Караваєвих Дачах, їхати трол. №
8, 19, автобусом № 69, 17).
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7 грудня в Київському театрі
оперети була представлена нова
програма театру “Берегиня” —
фольклорна містерія “Зимові свята
українців”. Активно тут задіяна й
молодша генерація творчаків — юні
артисти з “Берегиньки”. У виставі
(постановникхормейстер — Мико
ла Буравський) відображено весь
цикл зимових свят: від святого Анд
рія і до Щедрого вечора. Барвисті
костюми (автор — Анжела Лисиця),
багатий музичний супровід (дири
гент оркестру — Юрій Мілевський),
автентичне дзвінкоголосся співаків,
танцювальні номери (театральний
балетмейстер — Михайло Заварзін),
ігрові фольклорні сценки — пере
носять глядача в багатий колорит
ний світ народної традиції, де поряд
із християнськими мотивами ви
творена язичницька магія.
Сценки насичені змістом і дією.
Народна гра Калита, вечорниці з
ворожінням дівчат на судженого “в
нічку на Андрія я поворожу”; при
хід Святого Миколая з Ангелом; сі
мейна сценка на Святий вечір із 12
стравами, з ритуалами, замовляння
ми; хори колядників; танець зади
рикуватої Меланки з віником; во
діння кози, хор щедрівників тощо —
залишаються окремими живими
барвистими образками у пам’яті
глядача. Навіть традиційно статич
ну виставу — Різдвяний вертеп (ре
жисерпостановник заслужений ді
яч мистецтв Василь Вовкун) — вирі
шено оригінально: сюди введено
танці (хореографпостановник —
В’ячеслав Вітковський), які орга
нічно вплітаються у канву оповіді
про переслідування Іродом новона
родженого Ісуса Христа. Появу цьо
го нововведення керівник колекти

ву Микола Буравський пояснює
тим, що фольклорний театр припус
кає творчу фантазію, не виходячи за
рамки жанру.
Неможливо оминути увагою ко
лоритне оформлення сцени (сце
нографія — Людмила Нагорна), зок
рема таку сценографічну цікавинку,
як виплетені з лози фігурки тварин
(лозоплетіння — Тамара Бабак).
Директор фольклорного ансамб
лю “Берегиня” Микола Олексан
дрович Буравський розповідає про
творчу програму колективу на най
ближчий період:
“Перед нами — некомерційні гас7
тролі в рамках проекту тривалого
турне, що охопить південь, схід, пів7
ніч України. Ідея турне належала
Фонду “Україна—3000”, а втілення
цього задуму взяло на себе Міністер7
ство культури. Скорочений варіант
містерії “Зимові свята українців”
розрахований для показу перед дитя7
чою аудиторією. Планується, що в
кожному з обласних центрів вищезга7
даного реґіону ми покажемо по дві
вистави. Нашими глядачами будуть
вихованці дитячих закладів, сиро7
тинців, усі бажаючі. Так, 18 грудня
ми виступаємо в Чернігові. 19 грудня,
за розпорядженням Президента, від7
будеться велика вистава на цен7
тральній сцені, на Майдані Незалеж7
ності в Києві, приблизно опівдні. І то7
го ж дня вирушаємо в Черкаси, там
представляємо нашу містерію 20
грудня. І так — цілий місяць. І хоча
цей проект благодійний і театр не
зароблятиме на виставах коштів,
проте ми вдячні організаторам про7
екту за костюми й елементи реквізи7
ту, декорації, виготовлені для цієї
програми, які залишаться у власності
театру”.

“Берегинька”, яка була задіяна у
виставі, представленій у Театрі опе
рети, в турне участі не братиме, ад
же й для дорослих артистів щоденні
переїзди з одного міста в інше —
надто складна робота.
Пояснюючи, чому у виставі
оминули свято Водохреща, Микола
Олександрович зазначає: “Церковні
ритуальні обряди на сцені не відтво
рюємо, але щороку беремо участь у
дійстві з освячення води на Дніпрі.
Взагалі ми ніби “вуличний театр” —
жоден театр не працює на майданах,
а ми — завжди. На снігу, під дощем,
мокне сценічний одяг, часто артисти
перемерзають, хворіють. Така наша
доля... Але ми раді, що отримали цю
пропозицію — демонструвати наше
мистецтво по Україні”.
Розповів пан Буравський і ле
генду про Святого Миколая: “Запи
тують у Господа: чому Святого Ми
колая так люблять люди? — А ми за
раз з’ясуємо, — відповідає Господь і
просить покликати до нього Святого
Миколая. Та не могли докликатися
Святого — бо він то сиротам допо
магає, то рибалкам, то хворим. На
решті приходить Святий Миколай
до Бога — увесь у болоті. — Що тра
пилося? — запитує Господь. — Та я
допомагав бідному селянинові витяг
нути воза з ями... — От вам і відпо
відь, чому люди люблять Святого
Миколая”.
А чого люди так люблять “Бере
гиню”, що на концертах колективу
немає де яблукові впасти? Бо ці ар
тисти — не салонні, не розманіже
ні, не бояться вийти до людей і бути
серед людей — там, де їх потребу
ють.
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Передвиборчі
НОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ

ЗАРЕЄСТРОВАН
О УКРАЇНСЬКИЙ
НАРОДНИЙ БЛОК
КОСТЕНКА І
ПЛЮЩА
Про реєстрацію у
Центральній виборчій комісії Українського Народного Блоку КОСТЕНКА і
ПЛЮЩА було офіційно
оголошено 11 грудня, під
час другого етапу VII позачергового З’їзду Української народної партії.
До Блоку увійшли Українська народна партія,
Партія вільних селян і підприємців, Республіканська
Християнська Партія, Партія “Україна Соборна”. Міжпартійний з’їзд, який визначиться із виборчим списком УНБ Костенка і Плюща, заплановано на 16 грудня 2005 р. в Українському
домі.
Як повідомив Юрій
Костенко, напередодні з’їзду Іван Плющ зустрівся з
новообраним Президентом Польщі Лехом Качинським, який передав вітання з’їзду Української народної партії. Лех Качинський один із лідерів правоцентристської
партії
“Право і Справедливість”,
яка перемогла також і на
останніх парламентських
виборах у Польщі. У травні
2004 р. між УНП та партією
“Право і справедливість”
укладено угоду про співпрацю. Одним із результатів міжпартійного співробітництва стало залучення
міжнародних спостерігачів
під час президентських виборів—2004 в Україні. Також з’їзд Української народної партії, який відбувся 11 грудня 2005 року, затвердив партійний виборчий список на вибори 2006
року. Коментуючи список,
Юрій Костенко зазначив:
“У цьому списку немає
жодної заплямованої людини: за це я відповідаю
партійною честю і партійною головою”. Він назвав
його “українським списком,
списком,
патріотичним
списком професіоналів”.
Перша п’ятірка така:
1. Юрій КОСТЕНКО —
голова УНП.
2. Олександр СЛОБОДЯН — заступник голови
УНП, президент ЗАТ “Оболонь” (на громадських засадах).
3. Іван ЗАЄЦЬ — перший заступник голови
УНП, народний депутат України.
4. Ганна СКРИПНИК —
директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені
М. Рильського НАН України,
член-кореспондент
НАН України. Голова Конґресу української інтелігенції.
5. Олесандр КЛИМЕНКО — заступник голови Донецької обласної адміністрації.
Ольга ДАВИД
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…Я хотіла б зараз розповісти вам
про ті ідеї, якими живе наша сильна
політична команда, і оголосити ма
ніфест, який може стати новим пош
товхом і політичного, і суспільного
життя в країні.
Він базується на тому, що ми
твердо усвідомлюємо: ідеологічні
крайності, які були у світі, — і соціа
лізм, що довів свою непридатність до
життя, і крайній ринковий фунда
менталізм, який сьогодні породив у
світі цинізм, повне панування гро
шей, цілковиту аморальність, коли
прибуток став понад людські теплі
стосунки, понад любов, понад усе,
що колись було в людині більш цін
не, — всі ці крайності притаманні
юнацтву людства. Ми мусимо буду
вати гармонійний шлях любові. Я хо
тіла б, щоб нарешті наша українська
ідея набула певного змісту. І тому я
сьогодні, можливо, вперше на тако
му високому зібранні можу назвати
слово “солідаризм” — це ідеологія,
яка народилась на початку XX століт
тя, і яка потім була донесена до сус
пільства на руках кращих філософів
світу, в тому числі й українців. Влас
не кажучи, солідаризм у чистому виг
ляді — це гармонія і справедливість.
…З чого потрібно починати? Без
перечно — з освіти дітей. Ми ніколи
не зможемо перевиховати чи переро
бити людину, яка прожила все життя
з певними принципами. Тому духов
на освіта — добровільна, починаючи
з дитинства, — мусить стати провід
ником відродження духовності. Бе
зумовно, наша політична сила буде
наполегливо боротися проти пропа
ганди жорстокості, аморальності,
цинічності. І нам обов’язково вдас
ться це зробити.
Зараз ми чуємо, як держава знову
намагається втручатися у право віро
сповідання людини. І якщо духов
ність і віра є нашим головним пріори
тетом, то ми маємо створити всі умо
ви, щоб людина вільно вибрала свій
шлях до Бога. Нам, безумовно, пот
рібно зробити це провідною ідеєю.
…Інша колосальна система насил
ля — це податки.
…Наша політична сила готова по
будувати методику і цілісну концепцію
для того, щоб взагалі позбавити сус
пільство від такої жорстокості. Подат
кова система мусить бути органічною.
…Ми зробимо так, щоб гроші, які
потрібні для отримання освіти, руха
лися за дитиною. І гроші, виділені
дитині, будуть не менше тих, які сьо
годні коштує приватне навчання. Ку
ди б не пішла ця дитина, в який би
дитячий садочок, — ці гроші будуть
рухатись за цією дитиною. Якщо ди
тина не має батьків і мусить піти в
якийсь заклад або в родину, яка хоче
виховувати цю дитину, — гроші бу
дуть рухатися за нею. І жодна дитина
не буде позбавлена якісної освіти і
якісного виховання.
Наступне, про що я хочу сказати
щодо нашої з вами ідеології: треба
зрозуміти, що багато чого в нашому
житті залежить від того, як вигляда
ють засоби масової інформації.
…Тому це один із найбільших
пріоритетів — зробити інформацію
адекватною, яка не руйнує мораль
ності людини, яка не руйнує відчуття
людини про те, яким є світ.
Наступний елемент нашої з вами
політики є не менш важливим — це
зв’язок народу і влади. І тому я хочу,
щоб ви знали, що солідаризм — це
гармонійне об’єднання дій влади і
народу.
Як це буде застосовуватися?
Перш за все, — виборність усіх мож
ливих чиновників, які сьогодні є в
державі. У тому числі тих адміністра
торів, які сидять на місцях, у реґіо
нах. А ще — право людей їх відклика
ти. Скажіть мені, будь ласка, хто сьо
годні може відкликати політичну си
лу з парламенту достроково, якщо
вона робить абсолютно не те, що ви
очікували? Хто сьогодні може від
кликати мера, який робить не те, що
очікували виборці? Я хочу, щоб у на
шого народу з’явилася змога швидко
і якісно забрати від влади тих, хто, на

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО:
«СОЛІДАРИЗМ — ЦЕ ІДЕОЛОПРЯМА МОВА

жаль, може не виправдовувати ваші
очікування.
Провідна ідея солідаризму — це
побудова гармонії в суспільстві. Це
зняття всіх конфліктів, всіх проблем, з
якими неможливо жити людині. Це
вдосконалення життя людини в ре
альному часі. Для того, щоб зрозуміти,
якими проблемами живе людина, що
їй заважає будувати своє життя, ми
зробимо систему, яка всі конфлікти
підіймає на поверхню. Ми думаємо
про те, що нова влада, новий уряд
зроблять таку інституцію, яка буде
аналізувати конфлікти, збирати від
людей усі проблеми, якими вони жи
вуть, і потім видавати рішення для різ
них концепцій та законопроектів. Ми
створимо спеціальний реєстр проблем
і конфліктів нашого суспільства, бо
це не тільки наші проблеми, весь світ
живе з проблемами. Але вони при
цьому кажуть, що у них усе прекрасно,
а ми кажемо, що хочемо вскрити всі
негаразди, підняти і зрозуміти їх, і ска
зати чесно, що ось так їх вирішити, а
не приховати їх під прекрасні гасла.
Якщо перекласти слово “справед
ливість” англійською мовою, то ми

шої ідеології — вірний розподіл
повноважень між центральною та
реґіональною владою. У нас завжди
перекос у цьому. Солідаризм — це
гармонія, в тому числі і між місцевою
та центральною владою. І крім нашої
сили, ніхто не зможе чесно розділити
повноваження і фінанси. Тому що,
на жаль, місцеві органи самовряду
вання відмежовані від влади. Ми по
кажемо, як можуть виглядати розум
ні і абсолютно солідарні стосунки
між центральною і місцевою владою.
Наше завдання сформувати при
буток людини достойний і достатній,
щоб вона могла ефективно будувати
своє матеріальне життя. Буде три
складові. Безумовно, достойна заро
бітна плата. Подруге, право найма
ного працівника на частину прибутку
підприємства. Ми знаємо: соціалізм
декларував, що прибуток є власністю
тільки держави. Капіталізм декларує,
що прибуток є власністю тільки капі
талу. Але ж не лише ресурси держави
народжують прибуток, не тільки ка
пітал формує прибуток, а ще й най
маний працівник, і тому ми маємо
частину прибутку перерозподілити на

ОДНА З НАЙВПЛИВОВІШИХ
Чергову міжнародну нагороду
вручено екс-прем’єр-міністру України Юлії Тимошенко під час Євросередземноморського форуму (EuroMediterranean Forum), друга щорічна сесія якого відбулася 7—9 грудня
у Монако.
За словами організаторів форуму, Тимошенко визнана гідною нагороди Prix de la Foundation за “визначні лідерські якості, економічні досягнення під час керівництва Кабінетом
міністрів та антикорупційну політику, а також за боротьбу із загрозами демократії,
що виникають у сучасному світі”.
“Юлія Тимошенко безсумнівно одна з найважливіших фігур в Україні. Варто також нагадати, що уряд Юлії Тимошенко розпочав боротьбу проти економічної злочинності й корупції в Україні”, — зазначено на офіційному сайті форуму.
Prix de la Foundation стала вже другою міжнародною нагородою, присудженою екс-прем’єру України за останні півроку.
Так, у день відставки з поста Глави уряду у вересні цього року Юлія Тимошенко була визнана “Людиною року Центрально-Східної Європи” за рішенням
15-го міжнародного Економічного форуму в Криниці Гурській (Польща).
Раніше Юлія Тимошенко посіла третє місце у рейтингу ста найвпливовіших
жінок планети за версією авторитетного американського журналу “Forbes”.

отримаємо слово “правосуддя”. Саме
тому невід’ємною частиною соліда
ризму є святе дотримання верховен
ства права, є побудова незалежних,
чесних, не корумпованих судів.
Ще одне питання — це роль і міс
це виконавчої влади. У нас є мета —
виконавча влада мусить стати арбіт
ром. Відпрацювати гармонійне рі
шення, як побудувати життя країни,
можна тільки в тому випадку, якщо
влада є нейтральною. Чому ми боре
мось за роз’єднання влади і бізнесу?
Бо не може влада бути елементом за
робляння грошей, і вона сама не мо
же бути бізнесом. Інакше гармонії
від такої влади не дочекатися.
Чому влада не справедлива, і чо
му кожен раз, коли вона змінюється
на чергових виборах, вона схожа на
попередню, як братиблизнюки? То
му що в нас відсутній контроль за
владою і відсутня відповідальність
влади. І тому головна засада побудо
ви влади в нашій ідеологічній кон
цепції є такою: не існує виконавчої
влади і опозиції, як окремих складо
вих. Ми будемо єднати владу і опози
цію в єдину систему. Влада робить
реальні дії, а опозиція, якій ми нада
мо спеціальний статус державного
інституту — парламентська опозиція
— буде виконувати функцію контро
лю за владою. Хто краще проконтро
лює владу, ніж опозиція?
Ще один елемент складової на

користь найманого працівника. І тре
тє — це дрібна акція власника. 12
мільйонів людей мають післяваучерні
акції, практично вони є маленькими
власниками підприємств. Наше зав
дання, щоб найманий працівник, так
само, як і підприємець, відчував себе
підприємцем, тому що він по духу та
кож підприємець.
Але питання — як у цьому випад
ку зробити нашими однодумцями са
мих підприємців? Відповідь дуже
проста: для підприємців ми мусимо
радикально зменшити податки. Пер
ший крок — скасувати податок на
додану вартість.
Ми знаємо таку форму оподатку
вання і втілимо її у життя, де податок
не буде таким руйнівним. Ми знає
мо, як вивести з тіні податок на заро
бітну плату і мінімізувати податок на
фонд заробітної плати. І ми знаємо,
як вивести з тіні податок на прибу
ток. І замінити це нормальним по
датком, який буде сплачуватись.
Наступне — що стосується спра
ведливого розподілу доходів. Існують
такі категорії, як пенсіонер, студент і
непрацездатні люди.
Наступний елемент нашої ідеоло
гії — це рівність всіх людей у початку
бізнесу. Наша мета — побудувати по
тужний і матеріально забезпечений
середній клас. Для кожної людини,
яка захотіла почати свою справу, му
сять бути відкриті всі шляхи.

Що ми зробимо? Хто є органіч
ним помічником у цьому? Безумов
но, банк. Банківська система України
сьогодні має надлишкові гроші. Тому,
якщо банк відкриває у своєму складі
спеціальний департамент, який зай
мається тим, що приймає людей, які
хочуть відкрити свою справу, забезпе
чує грошима — для такого банку ми
зробимо надзвичайно пільгову систе
му оподаткування в залежності від
обсягу кредиту, який вони надали по
чатковим підприємцям.
І, можливо, останнє, що би я хоті
ла назвати, як складову частину нашої
ідеології: не може бути таких концеп
цій реформування країни, які б обме
жували доступ до системи охорони
здоров’я людей грошима. Не існує
сьогодні у світі такої моделі, де люди
на мала б доступ до всіх без виклю
чення послуг охорони здоров’я, і
при цьому фінансова модель забез
печувала їй таку можливість. Ми з ва
ми побудуємо таку модель.
Зупинюсь на нашій концепції по
будови стосунків України з усім сві
том. Вона будується на гармонійній,
взаємовигідній основі. Наші націо
нальні інтереси, які одночасно є інте
ресами кожної людини, в нашій між
народній політиці є головними, і ми ні
на крок не відступимо від наших наці
ональних інтересів. На цих підставах
ми будемо співпрацювати з усім сві
том. Шлях України лежить до Євро
пейського Союзу, і ми будемо достой
ним учасником цієї родини, як тільки
ми будемо відповідати вимогам, а Єв
ропа зможе відкрити для нас двері.
У той же час, ми будемо абсолют
но дружньо будувати наші стосунки з
усіма сусідами. Ми будемо будувати
наші стосунки так, щоб кожна краї
на, у тому числі і Російська Федера
ція, відчувала, що ми її партнер, що
ми є дружні, що нам треба будувати
спільне життя достойним і взаємови
гідним способом для кожного.
Останнє — розвиток аграрного
сектору. Україна в якості наших зе
мель має такий скарб, який не має
жодна країна в Європі. Треба просто
зробити достойні бізнесплани на
конкретні програми, які включали б
дві складові — переробка сільсько
господарської продукції і екологічну
чистоту нашої продукції. Ми зроби
ли біля 300 бізнеспроектів, і поста
вили завдання, що фінансувати буде
мо не під посівну, а під закінчений
бізнеспроект. Необхідно зняти за
рахунок держави 20 % кредиту, які ви
даються підприємцям.
Сьогодні я розповіла вам малень
ку частину нашої з вами нової, дос
тойної ідеологічної концепції. Я хо
чу, щоб ви знали, що ідея, суть, зміст
цієї ідеології — це безумовно спра
ведливість, яка мусить стати осно
вою нашого життя. Я хочу вас запи
тати, може справедливість справжня
бути народжена просто так, чи може
вона на нас впасти з неба? Ні! Такого
не може бути. Справедливість вста
новлюється. І встановлюють люди,
які при владі мають честь, совість і
моральну духовність.
Це буде оформлено у маніфест. Я
хочу, щоб ми з вами підтримали на
шим спільним голосуванням наш ма
ніфест. Хто за те, щоб те, що я зараз
сказала, зробити основою нашого по
літичного життя? Хто проти? Хто ут
римався? Прийнято одноголосно!
Київ, 7 грудня 2005 року
www.tymoshenko.com.ua
Від редакції: стиль промови збере7
жено, адже саме в такому вигляді
промова подана на сайті Ю. В. Тимо7
шенко. Врешті, “мова влади” — це
наша постійна рубрика, і ми не реда7
гуємо сказаного політиками.
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агато проблем, таких, як
проблеми наукової терміно
логії, проблеми трансліте
рування українського письма,
проблеми правопису української
мови, проблеми створення підруч
ників українського слововживан
ня, інші проблеми соціального й
економічного характеру можна
об’єднати в одну групу: проблеми
розвитку української національної
культури. До певної міри ці проб
леми висвітлюються в офіційних
документах — нормативноправо
вих актах органів законодавчої й
виконавчої влади.
Оскільки мова — найголовні
ша, визначальна ознака нації та її
національної культури, то зупині
мося докладніше на мовній харак
теристиці офіційних документів.
Нещодавно одному з авторів
цієї нотатки довелося брати участь
у готуванні до друку збірників тех
нічних регламентів, зареєстрова
них Міністерством юстиції і опуб
лікованих в Офіційному віснику
України, які гармонізовано (узгод
жено) з Директивами Європей
ського Союзу. Враження гнітюче: в
офіційних документах, що мають
статус нормативноправових актів
органів виконавчої влади, обов’яз
кових для виконання, допущено
безліч граматичних, стилістичних і
термінологічних помилок, що мо
жуть спричинити неправильне
тлумачення окремих положень.
Те саме можна сказати про
офіційні документи інших кате
горій: Укази Президента України,
Закони України, Постанови Вер
ховної Ради України, Постанови
й Декрети Кабінету Міністрів Ук
раїни, нормативноправові акти
інших органів виконавчої влади
тощо.
Якщо мовні недоліки можна
пробачити авторам чи розробни
кам офіційного документа, то ре
дакторам ці недоліки (за невелики
ми винятками) не пробачають. От
же, або офіційних документів вза
галі не редагують, або редагують
дуже погано. В обох випадках це не
окраса українського суспільства
загалом і його адміністративно
політичної еліти зокрема.
Офіційні документи (який
менше, який більше) насичені
суржиковою термінологією та сур
жиковими виразами. Напевно, не
знайдеться іншого прикладу в сві
ті, щоб чільники нації в офіційних
документах так глумилися над на
ціональною мовою.
Щоб не втомлювати читачів,
тут подано лише дещицю суржи
кових прикладів з офіційних доку
ментів.
Приклади:
Повірка (Закон України “Про
метрологію і метрологічну діяль7
ність” і низка державних стандар7
тів). Має бути “вивіряння” (див.
Словник української мови в 11 то7
мах (СУМ, т. 1, с. 365), оскільки
“повірка” — це “перелік осіб з ме7
тою перевірки присутніх” (СУМ,
т. 6, с. 674). Але зросійщені метро7
логи колишнього СРСР навідріз
відмовилися від національного
терміна.
Постановка на виробництво
(має бути “запровадження у ви7
робництво”).
Енергозбереження (має бути
“енергоощадність”).
Єдність вимірювань (має бути
“однаковість вимірів”).
А чого вартий вираз “...коло по
судини повинно вимірюватися із
граничною погрішністю...” (див.
“Офіційний вісник України”,
№ 15. — 2004, с. 177).
Офіційні документи — облич
чя нації: у них, як у дзеркалі, відо
бражені всі досягнення й усі біди
суспільства. А в житті часто трап
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ного походження; крім того, літера
“ї” є й у латинській абетці згідно з
міжнародним стандартом ISO 9 на
транслітерацію кирилиці літерами
латинської абетки).
А поки вчені мужі б’ються між
собою лобами, Міністерство юс
тиції України прийняло вольове
рішення писати “Kyiv”. Та це рі
шення залишилося лише рішен
ням, тобто, наміром розв’язати
проблему, а не вирішити її. Елек
тронна пошта через павутиння
міжнародних електронних мереж
повідомляє всьому світові, що в
Києві мешкають “кієвлянє” (від
електроннопоштової адреси Kiev).
Довести справу до кінця Мін’юсту
або не вдалося, або не вистачило
терпіння, інтелекту й коштів.
Але кошти знаходять! Знахо
дять, бо плодять відомчі стандар

МОВНЕ БЕЗКУЛЬТУР’Я
ОФІЦІЙНИХ ДОКУМЕНТІВ
ляється, як в анекдоті: мовою ке
рують не закони мови, а мова за
конів. І вжитий в офіційному до
кументі суржиковий вираз, навіть
якщо він один, тиражується тися
чами й мільйонами примірників.
Так що, в Україні немає висо
кокваліфікованих редакторів, аби
редагувати офіційні документи?
Якщо так, то, вочевидь, не працює
(не розвивається, а отже, деградує)
вища школа.
Чи, може, цих редакторів ніхто
й не шукав, просякнутий байду
жістю до національної культури?
Можливо, редактори офіцій
них видань та офіційних органів
влади переважно “свої” люди, ро
сійськомовні в побуті, які не зна
ють, що “не вправі” — не україн
ський вираз (див. “Офіційний віс
ник України”, № 17. — 2004, с.
208), а повідомляють не кого, а кому
(там само, с. 217).
Але коли з радіорепродуктора
чи з екрана телевізора з уст висо
коавторитетних журналістів чи
дикторів злітають вирази на
кшталт “складає 10 %” чи “згідно
закону”, жахаєшся від усвідомлен
ня: мови не знають керівники, мо
ви не знають журналісти, мови не
знають редактори. Або кожний на
своєму місці збайдужів до націо
нальної культури, зрештою до
своєї Батьківщини, яка його наро
дила. А знання мови — їхній про
фесійний обов’язок!
А що вже говорити про такі
тонкощі науковотехнічних тек
стів, як “деформівний”, “деформо
ваний”, “деформовний”, “деформу
вальний”, “здеформований”, “зде
формовний”, які виражають різно
манітні властивості матеріалів і ро
боти з цими матеріалами й вироба
ми з них, і які не завжди можна від
шукати в чинних тлумачних чи ор
фографічних словниках, і, тим па
че, не відшукати рекомендацій що
до вживання цих слів. Редактори й
деякі спеціалістимовознавці, ви
ховані за радянських часів, боять
ся, як вогню, таких слів і текстів із
цими словами. Для них звичніші
проросійські форми “деформую
чий” (суржикова калька від рос.
“деформирующий”) і “деформова
ний” (від “деформируемый”), які во
ни використовують скрізь неза
лежно від контексту. І від таких
“нормативних” виразів (згідно з
усталеною серед офіційних мовни
ків термінологією та традиціями)
губиться глибинна структура й
особливості української мови та її
виражальних засобів.
Працівники — редактори й
експерти Інституту стандартизації
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(ІС) Держспоживстандарту Украї
ни (ДССУ) часто звертаються до
Інституту української мови НАНУ
(ІУМ) щодо підтвердження право
мірності чи спростування тих чи
тих мовних “новацій” — незвич
них для широкого загалу слів або
виразів, використовуваних у на
ціональних стандартах. Але остан
нім часом керівники наукових зак
ладів ДССУ та й керівники самого
ДССУ стали припиняти адмініс
тративними методами викорис
тання в національних стандартах
лексики, яка хоч трохи не впису
ється в норми політики “злиття
мов” колишнього СРСР. І висува
ється вельми “поважна” з їхнього
погляду підстава: мова і її розвиток
— не завдання закладів ДССУ; ми —
не Інститут української мови.
Але ж і ІУМ не заклад, який
має творити чи хоча б якось регу
лювати українську наукову мову. І
ми потрапили в зачароване коло.
Хто ж тоді має дбати про наукову

ти. На сьогодні чинними є відомчі
нормативні документи з транслі
терації Мін’юсту, Держкомзв’язку,
МВС, Мінтрансу, не кажучи вже
про офіційні стандарти (міждер
жавні ГОСТ 16876, ГОСТ 7.79 та
міжнародний ISO 9). І всі ці стан
дарти встановлюють щодо україн
ської мови різні норми. А в офіцій
них документах панує безлад!
Хто в Україні займатиметься
розвитком української національ
ної культури? Адже відомо: розви
ток і занепад (англійською — deg
radation, деградація) — це дві про
тилежності, які визначають істо
ричну долю кожної нації: або на
ція живе і розвивається у віках, або
вона занепадає (деградує) до пов
ного зникнення.
Зовсім недавно з уст заступни
ка директора науководослідного
закладу ДССУ з наукової роботи
довелося почути: “А зачєм Інсті
туту стандартізаціі тєрмінологія?
Пусть нєю занімаются разработчі

Офіційні документи — обличчя нації: у них, як у дзеркалі, ві
дображені всі досягнення й усі біди суспільства. А в житті час
то трапляється, як в анекдоті: мовою керують не закони мови,
а мова законів. І вжитий в офіційному документі суржиковий
вираз, навіть якщо він один, тиражується тисячами й мільйо
нами примірників.
мову — мову наукових документів,
мову офіційних документів? Хіба
що Інститут української наукової
мови (ІУНМ), зліквідований ще в
30х роках ХХ століття.
Ще одна проблема української
культури: відображення україн
ського письма іншими абетками,
абетками інших світових письмен.
Ось уже 10 років точаться супереч
ки навколо створення національ
ного стандарту транслітерації ук
раїнського письма латинською
абеткою. Дві транслітераційні
школи — слов’янська (орієнтова
на на абетки латинописемних сло
в’янських мов) і англійська (орієн
тована на англійський варіант ла
тинської абетки) — пов’язли в не
скінченних суперечках, як відоб
ражати латиницею слова на
кшталт “Київ”: Kiev, Kiew, Kyiv,
Kyiw, Kyjiv, Kyjiw, Kyїv чи, нарешті,
Kyїw — варіант, згідно з думкою
визнаних українських фонетистів,
найближчий до української фоне
тики, який можна передати латин
ською абеткою.
(Для довідки: в деяких латино
писемних мовах, наприклад анг
лійській, французькій, літеру “ї”
використовують для точного від
творення на письмі слів іншомов

кі стандартов, а Інстітуту стан
дартізаціі она нє нужна”.
Отак відверто чужою мовою
керівник з українським прізвищем
окреслив недалеке майбутнє тер
мінології як одного з елементів
мови, мови як одного з елементів
культури і культури як майбутньо
го нації: українській нації та її ад
міністративно7політичній еліті ук
раїнська культура взагалі й україн
ська мова зокрема не потрібні.
І він, можливо, має рацію: ук
раїнській державі українська куль
тура не потрібна, у неї для цього
немає коштів.
В Україні, виявляється, немає
коштів на утримання не те що за
кладів на кшталт Інституту україн
ської наукової мови, а й на утри
мання відділів наукової терміно
логії в Інституті української мови
та Інституті стандартизації: проб
лемами наукової термінології зай
маються за сумісництвом з інши
ми проблемами лише невеликі
групи в цих закладах, а проблема
ми української (державної!) науко
вої мови — взагалі ніхто ні в якому
закладі.
Можна зробити висновок: як
що не розвивається наукова мова
— не розвивається наука в цілому.

А суспільство без розвитку науки
приречене на занепад.
Хто в Україні зобов’язаний
розв’язувати проблеми розвитку
української культури? Виявляєть
ся, ніхто. Виявляється, в Україні
для цього немає коштів.
Чи не парадоксально: в Україні
немає коштів для розвитку україн
ської культури, тобто, мови, еко
номіки та інших складників націо
нальної культури! Адміністратив
нополітична еліта ніяк не може
зрозуміти, що розвій економіки
можливий лише тоді, коли розви
ваються всі інші складники націо
нальної культури.
Держава має встановити мовне
законодавство й пильно слідкува
ти за його дотриманням. Держава
має віднайти кошти на утримання
відділів наукової термінології в
ІУМ, ІС та в інших наукових цен
трах. Держава має віднайти кошти
на відновлення Інституту україн
ської наукової мови. Держава має
піклуватися одночасно розвитком
усіх складників національної куль
тури: мовою, її правописом, її ві
дображенням іншими абетками;
всіма видами мистецтва; спортом
(до речі, повністю зденаціоналізо
ваним, тобто, не українським!);
економікою тощо.
Невже не можна припинити
доступ до керування державою, її
установами, закладами, підприєм
ствами національно вироджених
людей? Ще ніколи діяльність націо
нально вироджених людей не при
зводила до розквіту нації, її культури
та її економіки як одного зі склад
ників національної культури.
Саме тому найпершим кроком
будьякої національної країни сві
ту має бути встановлення націо
нального мовного законодавства і
відповідальності за його недотри
мання. За приклад візьмімо Чехію,
Польщу, Францію, Швецію, Росію
і навіть пострадянський Казах
стан. До речі, до виборів Прези
дента Казахстану з 18 кандидатів
допущено до участі у виборах ли
ше 5 осіб, оскільки решта не скла
ли іспиту з державної казахської
мови! У Франції, державній мові
якої ніщо й ніколи не загрожува
ло, прийнято аж три закони про
захист французької мови. У Росій
ській Федерації на зборах Росій
ської академії освіти, що відбулися
нещодавно, розглядалося одне
єдине питання: “Про роль росій
ської мови в житті держави і су
спільства”. А в Україні мовного за
конодавства, спрямованого на за
хист і розвиток української мови,
можна вважати, немає: не викону
ється рішення Конституційного
Суду щодо державної української
мови, органами влади, їхніми за
собами масової інформації, нав
чальними закладами ігнорується
десята стаття Конституції України.
Як наголосив Президент України
В. Ющенко, з 59 опублікованих в
Україні книг лише одна — україн
ською мовою! А тими куцими
бюджетними коштами, які мали б
спрямовуватися на захист і розви
ток української мови, Міністер
ство культури не знає, яку дірку за
латати. І на цьому тлі є багато по
літиків, які заявляють про якісь
утиски російської нацменшини і
російської мови.
Україна — геометричний центр
Європи, і без України Європа не
мислима.
Але світу потрібна не сьогод
нішня Україна, а міцна держава з
яскраво вираженою національною
культурою, основа якої — націо
нальна мова.
Держава, в якій панує чужа мо
ва, а отже, чужа економіка, чужа
культура Європі не потрібна!
z

Євген КОЗИР,
Георгій ФІЛІПЧУК
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ПРИМИРЕННЯ, ПОРОЗУМІННЯ, ВИЗНАННЯ
ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ
ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ
ПРОБЛЕМИ
Протиріччя закладені в самій
основі нашої дійсності. Із часів
розпаду Київської Русі територія
України на довгі роки була поділе
на на окремі реґіони з часто проти
лежним устроєм, відмінними зви
чаями та традиціями, де кожна но
ва влада заводила свої порядки,
формувала своє бачення історії. Як
звести це бачення до одного зна
менника?
Шукаючи нині істини в питан
нях взаємин між ветеранами Вели
кої Вітчизняної війни та воїнами
УПА, можливості їхнього прими
рення, логічно було б доручити іс
торикам проаналізувати архівні
документи й запропонувати своє
бачення проблеми. Але ж уся біда в
тому, що ті історичні документи
писані ворогуючими сторонами, і
образ суперника в них чорніше
чорного дьогтю. Як, якими фарба
ми слідчий НКВД, що народився
бознаде поза Україною і не має
найменшої уяви про історію Захід
ної України, міг змальовувати у
протоколі допиту образ вояка
УПА? Так само, якими епітетами
міг нагороджувати цього слідчого
репресований уродженець Західної
України? Тому при всій повазі до
архівних документів тут краще ке
руватися загальними історичними
передумовами і простою логікою.
Після розпаду РусіУкраїни на
окремі володіння практично в кож
ному корінному русичеві, незважа
ючи на окупаційну політику, жила
ідея української єдності. Її так і не
вдалося витравити черговим воло
дарям, хоч у хід ішло все: від зброї
до підкупу, зради й брехні. Цю
практику продовжували, кожен по
своєму, нові господарі. Культиву
вався створений образ ворога, на
род розколювали й розділяли за
різними прикметами — на своїх і
чужих, східняків і західняків, друзів
і ворогів. Шельмування й зомбу
вання корінного населення велося
методично цілеспрямовано, лише б
витравити національні почуття,
любов до рідної землі, найменші
думки про свою державу, націо
нальну Батьківщину. І метода спра
цьовувала: знаходили ворогів стіль
ки, скільки було треба. Ворог був
потрібен як мішень для викиду
енергії.
Історія поділила Україну на ок
ремі реґіони, що дісталися різним
володарям. Першою обламаною
гілкою з нашого спільного дерева

Тема примирення ветеранів Великої Вітчизняної війни та воїнів УПА залишилася важкою
спадщиною від минулого. Та й чи можливе взагалі примирення двох антиподів, двох ворогів у
минулій боротьбі і чи потрібне воно в такому вигляді, як це пропонується? Тими методами,
які для цього застосовуються, проблеми не розв’язати, тому що існують глибокі протиріччя у сприйнятті історичних подій і нашого сьогодення, і далекого минулого.
стала Закарпатська Русь, що майже
дев’ять століть була під чужим во
лодінням. Нові володарі захопили
тут найкращі благодатні землі, ви
тіснивши корінне населення в го
ри, стали поводитися як законні
господарі. Край піддався мадяриза
ції, офіційною мовою стала угор
ська. Урядовці, школи, армія стали
угорськими, українською розмов
ляли лише лісоруби та пастухи ви
соко в горах. Час працював на но
вий режим, змінювалися поколін
ня, йшло розшарування суспіль
ства: одні відверто підтримували
нові порядки, другим було не до то
го, а треті — коливалися, залежно
від обставин. Так, до речі, було під
час усіх перемін. Корінні русини
Закарпаття, позбавлені своїх прав,
були змушені виживати, але не за
бували свого.
І коли 1939 року склалися від
повідні умови, вони проголосили
свою незалежну державу — Закар
патську Україну. Та з цим не могли
змиритися ні хортисти, ні фашис
ти, ні більшовики. І потопили мо
лоду державу в крові. Радянська
Україна не заступилася за своїх
єдинокровних братів, не подала ру
ки допомоги. Звільняючи під час
війни від німців Закарпаття, біль
шовики одночасно вели пошуки
Августина Волошина — Президен
та Закарпатської України, якого
необхідно було знищити як ворога
народу. От так брат “підтримував”
брата.
А візьмімо інші реґіони — Гали
чину та Волинь, що теж упродовж
століть були окуповані сусідами.
Здавалося, що після насильницької
полонізації та пацифікації тридця
тих років тут нічого українського не
залишиться. Вівся активний нас
туп на українські громадські орга
нізації та об’єднання, на українську
школу й українську Церкву. Дарем
но ліво зорієнтовані сили погляда
ли з надією за той бік Збруча. Вони
й не здогадувалися, що після Ризь
кого мирного договору більшо
вицьке керівництво уклало з Піл
судським таємну угоду про бороть
бу з політичними суперниками.
Тим не менше, коли 1939 року згід
но з договором Молотова—Ріббен
тропа, радянські війська ввійшли
на територію Західної України, їх
вітали — хто з червоними, хто із си

ШЛЯХАМИ СПІВПРАЦІ

Пам’ятник провідникам ОУН-УПА
27 листопада в лікувально-реабілітаційному центрі ветеранів ОУНУПА “Говерла” було проведено зустріч ветеранів ОУН-УПА з бандуристом-співаком, головою Всеукраїнської молодіжної громадської організації “Молода Просвіта” Віталієм Морозом. У залі були присутні ветерани

ЗУСТРІЧ

з багатьох областей України, чільне місце серед яких займав полковник Василь Левкович (Вороний).
Ішлося про розвиток патріотичного виховання сучасної молоді, історичні передумови розвитку патріотичного руху в Україні
та шляхи співпраці організацій Братства вояків УПА, Конґресу Українських Націоналістів і ВМГО “Молода
Просвіта”. Під дзвін
бандури всі разом співали ліричні, жартівливі, козацькі та повв Моршині станські пісні.
Ця зустріч дуже
сподобалася як організаторам, так і
гостям, і постала пропозиція організовувати частіше такі зустрічі не
тільки в західних реґіонах України,
а й на сході.
Богдана ЗАСТАВСЬКА

z

“СЛОВО Просвіти” z ч. 50 (323), 15—21 грудня 2005 р.

ньожовтими прапорами; а хто —
придивлявся, що з того вийде. Лю
ди очікували змін і не могли уяви
ти, що всього за два роки тут буде
репресовано 10 % населення, весь
цвіт української інтелігенції вия
виться в казематах, на засланні.
Споконвічною мрією місцевих
селян була власна земля і кожен із
них спромігся за своє життя на
свій, бодай невеликий, клаптик
землі, а радянська влада все це заб
рала. Для збереження врожаю та
утримання худоби в заможніших
селян були добротні приміщення,
великі клуні під бляхою, а тепер усе
це безбожно конфіскували, а їх зро
били батраками чи відправили до
Сибіру.
Люди жили під страхом. У бага
тьох з’явилася ностальгія за Авс
троУгорщиною, за старими поряд
ками. А зарубіжні радіостанції як
на те підкидали запаморочливі
прожекти нового порядку, і це ро
било свою справу. Коли ж після від
ступу радянських військ відчини
лися двері в’язниць, і люди побачи
ли море крові й замордовані тіла, то
жахнулися.

лювало відмінності між східняка
ми й західняками.
НА ВОЄННИХ ПЕРЕХРЕСТЯХ
Напередодні війни український
народ був розшматований не лише
територіально, а й за політичною
орієнтацією. У кожному реґіоні
здійснювалася своя політика, куль
тивувалися свої погляди, своя гро
мадянська позиція. І якщо у Радян
ській Україні молоде покоління
формувалося під впливом панівних
мелодій того часу “Широка страна
моя родная” чи “З піснею про Ста
ліна починаємо ми день”, то в За
хідній Україні це були мотиви “Бо
же Великий, Єдиний, нам Україну
храни” і “Ще не вмерла Україна”.
Саме ці панівні мелодії на сході й
заході України формували поняття
батьківщини, синівського обов’яз
ку. Різними вони були в цих розді
лених рікою Збруч землях. Історія
чітко поділила Україну на реґіони і
сформувала два типи українців, ко
жен з яких любив свою батьківщи
ну, але на заході України цією бать
ківщиною була Україна, а на сході
— “необъятный Советский Союз”.

Якщо у Радянській Україні молоде покоління формувалося під
впливом панівних мелодій того часу “Широка страна моя род
ная” чи “З піснею про Сталіна починаємо ми день”, то в Захід
ній Україні це були мотиви “Боже Великий, Єдиний, нам Украї
ну храни” і “Ще не вмерла Україна”. Саме ці панівні мелодії на
сході й заході України формували поняття батьківщини, синів
ського обов’язку.
Обірвалася остання ниточка
довіри до братів зі Сходу. Не випад
ково частина громадян зустріла
німців із квітами. Певну роль тут
зіграв імідж німецького порядку з
часів спільного перебування в Авс
троУгорській монархії. Частина
галичан навчалися у Відні й Берлі
ні. До того ж значна група членів
ОУН та інших українських органі
зацій, що 1939 року втекли від біль
шовиків за Сян, тепер разом із нім
цями повертали до Львова. Вони ж
і проголосили у Львові 30 червня
1941 року Українську державу. Та
коли до Львова зайшли німці, особ
ливо коли вони не визнали само
проголошеної Української держави
і відправили в концтабори її керів
ництво, то люди зрозуміли, що між
окупаційними німецькими вій
ськами і тими німцями, на яких у
свій час задивлялася вся Європа,
колосальна різниця. Людей вдруге
обманули. Ставлення до німців ка
тегорично змінилося і переросло з
часом у збройну боротьбу.
Візьмімо ще один реґіон. Най
більша частина України майже 350
років була у складі Росії та СРСР.
Тут проводилася політика русифі
кації, а в радянські часи — ще й ін
тернаціоналізації: батьківщиною
для всіх громадян, незалежно від
національної приналежності, був
Радянський Союз. Не можна знех
тувати тим, що за роки радянської
влади, у результаті голодоморів,
колективізації, індустріалізації, ви
нищення української інтелігенції
та відповідної політичної роботи
тут значно змінився склад насе
лення, його менталітет, його реагу
вання на політичні події. Цьому
сприяла також міграція населення
як складова державної політики,
змішування народів, втрата ба
гатьма з них національної ідентич
ності. Частина з деградованих ук
раїнців уже не ображалася, коли їх
називали хохлами. Вони й самі се
бе так називали. Це також поглиб

Війна та часи німецької окупа
ції були великим випробуванням
для всього народу. “Підготовчі”
два роки (1939—1941) не змогли за
короткий період змінити менталь
ність західняків і об’єднати їх зі
східняками в один братній народ.
Навпаки, вони поглибили проти
стояння. Іншої відповіді на тодіш
ню політику більшовиків не можна
було очікувати. І тому реакція на
німецьку окупацію, особливо на
початку війни, виявилася різною.
Згодом по всій Україні, розпочала
ся партизанська війна. Обидві си
ли боролися з німцями, але під різ
ними прапорами. І великою по
милкою керівництва СРСР, особ
ливо керівництва УРСР, було те,
що вони не змогли об’єднати ці
два антифашистських русла в один
великий потік. Місцями ситуація
складалася так, що два протилежні
партизанські з’єднання знаходили
між собою порозуміння (похід
Ковпака на Карпати через терито
рію УПА не міг відбутися без тако
го порозуміння. Згадаймо, як гос
тро це відчував комісар Руднєв і
поплатився врешті за це життям),
але вище керівництво цього не
розуміло.
Воно не могло вчинити інакше,
бо, вступаючи в переговори з УПА,
треба було вибачатися за репресії
1939—1941 років у Західній Україні.
Вояків УПА закликали лише здава
тися. Не допомогли і декілька сот
підрозділів лжеУПА, закинутих на
територію Західної України, особ
ливо здійснювані ними провока
ційні акції. Було зрозуміло, що по
передня політика продовжувати
меться. І це підтвердили вже перші
дії радянської влади на звільненій
від німців території. Тому боротьба
точилася до останнього патрона.
Сили були нерівними. Вояки УПА
усвідомлювали, що виграти зброй
ну боротьбу при такому нерівному
співвідношенні сил неможливо. Та
вони не зрадили ідеї, не зламали

клятви, яку кожен пам’ятав, як
“Отче наш” — здобути Українську
державу або віддати за неї життя.
Радянський Союз виграв і цю
війну. Усі, хто залишився живим із
вояків УПА чи їхніх родичів, були
жорстоко покарані “За измену Ро
дине”. Радянська пропаганда зро
била з них ворогів, злочинців і цей
образ ввійшов “у кров і плоть” до
вірливих громадян.

ЩО ДАЛІ?
Здавалося б, у незалежній Ук
раїні можна було б у судовому по
рядку переглянути справи й поно
вити честь і гідність борців за волю
України, встановити врешті, чи
зраджували вони Батьківщину. Що
ж стосується державного розумін
ня змісту цього протистояння, то
тут жодних проблем немає, бо Не
залежна Україна непричетна до
нього. Більше того, вона певною
мірою народилася на тлі цих про
тистоянь. А кожен учасник про
тистоянь сам повинен вирішити
для себе, як йому спокутувати пе
ред Богом свої гріхи. Він Верхов
ний Суддя і Йому судити, де прав
да, а де вимисел.
Примирення, звичайно, тягне
за собою взаємовибачення обох
сторін і обіцянку, що подібне біль
ше ніколи не повториться.
Хто, за що і перед ким повинен
вибачатися? Ветерани Великої Віт
чизняної війни за те, що виконува
ли військову присягу, чи вояки
УПА, що також виконували вій
ськову присягу і боролися за неза
лежність України? Зрозуміло, що ні
одна сторона не погодиться на таке
примирення і таке вибачення, бо
основна провина тут лежить не на
них. Потрібно шукати інший шлях
виходу з цієї заплутаної ситуації.
Визначальним кроком досяг
нення злагоди в суспільстві на цьо
му й наступних етапах є втілення в
нашій державі національної ідеї, бо
лише вона може примирити і згур
тувати народ навколо справи утвер
дження й розбудови Соборної Не
залежної Української Держави. Бу
ло б добре, якби Президент, про
довжуючи славні традиції україн
ських гетьманів, спорудив у золото
верхому Києві храм Воскресіння
України на честь Юрія Переможця
чи Матері Божої Покрови — всіма
українцями шанованих свят, як
пам’ять про всіх тих, хто воював,
захищав нашу державу від ворогів,
хто віддав своє життя за незалеж
ність України, і примирити таким
чином суспільство. Цей храм міг би
стати початком Українського Пан
теону, про який мріяли світочі на
ції, де потрібно вшанувати усіх бу
дівничих Української держави, по
чинаючи з княжих часів.
Проблема єдності народу давня.
Усі наші біди, ще від часів Київської
Русі, починалися саме з відсутності
єдності, що виникала чи то спон
танно у вигляді міжусобиць, чи сві
домо інспірувалася ззовні. Зрозу
мівши велику руйнівну силу роз
брату, його з часом обрали інстру
ментом державної політики. Дорого
нам обійшлися такі розколи. Усі ми
розуміємо, що проголошувана “по
літика братніх народів” була більше
гаслом, аніж змістом життя. Бо ж
звідки взялися ГУЛАГи, Биківні,
Дем’янові лази й інші Марсові по
ля? Нині — це історія.
Але історію пишуть живі люди,
кожен для себе, для своїх нащадків,
для їхнього світлого майбутнього.
Тож прочитаймо свою історію саме
під цим кутом зору і підіймімось
хоча б на щабель вище від пересу
дів, пліток і неправди. Не заради
слави. А задля добра.

z

Валентин ЯБЛОНСЬКИЙ,
народний депутат України
другого скликання, професор
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Офіра

ДОБРОДІЯННЯ
— Ще попередньо ми робили внески.
А тепер зібрали — віходит у середньому по
гривні на все населення. Якби так по Україні
здавали, то ми б мали за що розпочати й за
кінчити будівництво і зробити усередині все
необхідне.
— Коли Ви збирали гроші, не було в людей
сумнівів, що ті гроші підуть не за призначен
ням?
— Було. Дехто віджартовує: а, може, ви ті
гроші проп’єтепрогуляєте, інші кажуть: от
якби то будувалося у нашому селі...
— А у вашому селі є церква?
— Дві: грекокатолицька і православна. Я
відвідую грекокатолицьку — тільки тому, що
богослужіння ведеться українською мовою, і
що грекокатолицькі священики все стояли
за Україну. Наше грекокатолицьке духівниц
тво віслали на Соловки, Біломорканал копа
ти, мало хто повернувся. А православне духо
венство дало згоду працювати на КДБ... А так
для мене немає різниці. Бог один.
— Були у вашому селі міжконфесійні супе
речки?
— Були сильні. То комуністи кинули по
між людей кістку, щоб розбивати нас духовно.
А це гіршого нема: як духовно будем си гриз
ти, то вже недобре. Але Бог так дав — і правда
взяла своє. Уже люди стали на розум, уже зна
ють, що наша держава одна, неподільна буде,
повинна бути могутньою, найкращою у Єв
ропі. І ми того діждемо, дай Боже, аби діжда
ли. То ще має протечи трошки води. Доки бу
де у нас комуністична партія — добра не буде,
— щоб ви добре мене, старого, запам’ятали.
Україна заслуговує на те, аби мати файну дер
жаву. Скільки полягло за неї. Лише Україн
ська Повстанська Армія чого варта. Казали,
що це банда. Яка банда? У банді осіб 20—50,
100 — найбільше. Олекса Довбуш мав до 200
опришків, і він — національний герой. А Сте
пан Бандера мав кількасоттисячну армію!
Натравили схід, що ми сякітакі, що вчите
льок молодих, яких присилали зі сходу, тут у
нас били, вішали. Брехня явна!
— Що пам’ятаєте як свідок тих часів?
— За своє село можу свідчити, бо пам’я
таю... Нікого просто так не ліквідували. Квар
тирували тут дві вчительки. Зайшли до них на
ші хлопці: “Що, дівчата, вчителюєте? Дивіться,
вчіть дітей у дусі відданості нашій державі, вчіть
любити Україну — і ніхто вам нічого не скаже”.
Я маю виписано поіменно, хто й звідки тут учи
телював — ніхто їм лихого не зробив.
— Що ще про УПА пам’ятаєте?
— До війни у нас працювали хоровий гур
ток, драматичний, юнацькі організації ОУН.
УПА формувалася переважно з юнаків і дів
чат, які лише починали в люди йти, ніхто не
мав середньої освіти (була початкова школа).
Але це були великі люди, начитані, віддані
ідеї українського націоналу люди. І по тому
кличу: “Здобудеш українську державу, або за
гинеш у боротьбі за неї”, — вони піднялися.
І гинули. УПА зброї своєї не склала, не капі
тулювала. Частина пішли напролом на захід.
Решта зосталися не на життя, а на смерть.
— У вашому селі…
— Посудили всіх, погинуло в бою дуже
багато, залишилися уже подрібнені, малі бо
ївки, вони до останнього виконували вказів
ки проводу ОУН і один по одному вмирали.
— Місцеві мешканці підтримували їх, чи
було таке, що продавали владі?
— УПА не мала допомоги ззовні. Зброю
здобували в бою, а одяг і харч отримували від
населення. Була широка підтримка населення.
Ну, звичайно, де є організація, там є і зрадники.
Було й так, що здавали, хтось полакомився на
чекістські гроші. Але у чекістських управліннях
були наші офіцери. І якщо хто дав згоду на
співпрацю з КДБ, значить, на вечір у проводі
вже знали про це. І знищували за це, аякже. То
не могло бути інакше. Зрадника — тільки так.
Але мирних людей, якщо він не коїв зла ніяко
го, не дивлячись на те, якої б нації не був, —
ніхто не чіпав (вірну правду кажу). Хто посяг
нув на життя, той одержав по заслузі. Розкажу
приклад. От наш сусід Пулюк Василь. Він слу
жив за Уралом. Коли повернувся додому, його
викликали в КГБ: “Де працюєте?” — “Та ніде”.
— “Хочете працювати?” — “Хочу”.
Кадебіст виймає наган, поклав перед Ва
силем пачку грошей: “Оце, — каже — на пер
ший раз. Нам треба ловити бандерів живцем,
у в крайньому разі — дамо снотворне, як ні,
то отруту кинете, знешкодите Штаєра і Му
ху”. (Це була боївка служби безпеки УПА).
Василь каже: “Я це робити не буду. Бо
вночі говорю, а ходжу до дівчат, то як з дівчи
нов буду спати і буду говорити, — себе продам
і вас”. Той післав його матом: “Іді лєс рубіть”.

Олекса Кушнірчук

— Є оптиміст і є незвір. Але рідко так
щоб: Ющенку вірять. Його дехто скомпроме
тував, пішли у його команду люди, вірні дав
нім ідеям: хочу мати портфель після револю
ції, а як щось не то, — виходжу з партії, з бло
ку. Ми майстри розколюватисі, а цего не
можна робити.
— Кажуть, Карпатські гори полисіли...
Люди як реагують?
— Дуже багато нелегально вирубано лісів.
Та самі люди рубали. І дивлюся я, чуєте, інак
ше вижити не міг — ніхто з людей ніде не ро
бив. Влада розкрадала все, що можна було
вкрасти. Але вже дуже поварварськи нищи
ли. У Космачі вісім пелорам є — вони мусять
працювати і ріжут. Хоча то вже сі трохи при
пиняє. Створили у нашому Косівському ра
йоні національний парк, ще він добре не діє.
Але, як казав поляк: byl lias, nie bylo nas, bкd
zie lias, ne bкdzie nas. (Був ліс — не було нас,
буде ліс — не буде нас).
— Тепер ваше село з чого виживає?

АБИ МАТИ ФАЙНУ ДЕРЖАВУ
До редакції “Слова Просвіти” завітав посланець із гуцульського села Космач, що на Івано-Франківщині. Прийшов із благородною місією — приніс кошти
(6108 грн.), які здали його односельці на побудову Тарасової церкви в Каневі.
Олекса КУШНІРЧУК очолює місцевий осередок УРП “Собор”, у минулому голова,
а нині заступник голови районної організації УРП “Собор”, учасник визвольних
змагань, член “Просвіти”.
Розмовляючи з паном Олексою, усвідомлюєш: якби наші державні лідери
так переймалися загальнонародним інтересом, як дбає про справи нації цей
літній пан із гірського села, то вже давно ми мали б Україну — найкращу в Європі державу, про яку мріє наш гість. А про Тарасову церкву добродій із Карпат
говорить не як сторонній, а як особисто причетний.
P.S. Зберігаємо стиль мовлення нашого співрозмовника.
Це було весною, а літом Пулюк іде по гри
би. І чує (фівфів — свист), видит — Штаєр, там
ще п’ять стоїть ізбоку. “Ходи сюди, Василю. Ти
чєму не брав гроші й наган?” А він каже: “Ми
хайле, то ви дідька маєте? Що я маю, то маю”.
— “Якби с був узєв, то бачиш отой величезний
бук, був би с сі на нім телепав, колисав”.
— То могла людина відмовитися від спів
праці з КДБ?
— Могла сміло. Мусіла бути згода. Як же
це так мене мают заставити? Коли я напишу
книжку, там буде про все це.
— Ви пишете книжку? Яка назва?
— “Космач у вирі визвольної боротьби”.
Починаю від 1934 року. Як “Просвіта” буду
вала Рідну школу (в нас були дві Рідні шко
ли), як люди добровільно давали землю на
школу, ліс давали. Були в нас різні організації:
“Каменярі”, “Пласт”, Клуб лещатарів... То
були активні розумні люди, хоч майже негра
мотні, але національна свідомість була — най
си ховає той, що дехто і з вищов освітов.
— А в радянський період — що сталося?
Мовлять, гуцули стали гнучкі, почали стели
тися перед чужим?
— Деякі за Союзу робили сувеніри, зароб
ляли великі гроші, і стали пасивні до націо
нальних питань... Як згадаю, яке було не
сприйняття, як ми робили перезахоронення
вояків УПА... Ой, що я мав, Мати Божа!
— Розкажете про це?
— Ми перезахоронили 13 осіб керівників
УПА, які під час бойових сутичок, у криївках
загинули й були поховані так, вибачте за гру
бий вислів, як собаки, у корчєх.
— Хтось знав, що вони там поховані?
— Я знав, люди підказували... Ми збирали
останки, я робив трунви... 9 листопада 1990
року, на Дмитра, ми це перезахоронення ро
били — ще Україна не була незалежна.
— Кажуть, що гуцулів сильно залякали, аби
зламати волелюбний дух...
— Та усього було. Казали людьом: хто за
Україну постане — тому будут гулаги, тюрми.
А як буде Союз — гроші вам повернут. А що
бідного селянина затуркати?
— Отже, подіяв матеріальний чинник і
страх?
— Таке було, нема куди дітисі. Наше село,
вся Західна Україна потерпіла сильно від со
вєтів... Але тепер уже бачут, що є що.
— Нині молоді люди стають свідоміші?
— Так. У мене наймолодший в організації
— студент, 1982 р. н., а найстарший — учасник
визвольних дій Карпюк Іван Васильович, із
1920 року. У нас в селі діють: УРП (42 члени),
НРУ (39), НСНУ (17), “Батьківщина” (7), ко
муністичної і соціалістичної партій у нас тепер
немає. Є товариство “Просвіта”, Союз Украї
нок. Є народний дім на 350 місць. Маємо хор.
— Після розкольних подій у т. зв. помаран
чевому таборі люди не зневірилися?

— Дуже багато працюють у торгівлі, бага
то у нас ремісників, підприємців.
— А які промисли, що роблять?
— Вишивка, сувеніри по дереву. А в ос
новному — на будівництво їдут, у Київ, в До
нецьк, в Польщу, в Італію. В Росію — дуже
мало. Інші виживают, хто як може: має свою
толоку, свою траву, продає худобу.
— Деякі гуцульські села ще за Союзу добре
заробляли на садовині.
— То у Косові, у Кутах яблука такі, що не
мают і плямки. Покупець вибагливий: хоче,
аби яблучко було чистеньке. А в нашому селі,
хоч клімат гарний, але яблука добре не ростут.
— Лікарські рослини збирають?Здають за
готівельникам?
— Люди збирают для ліку, я сам трави
збираю. Колись здавали, нині того нема.
— Чула, що іноземці гриби заготовляють у
горах...
— Дехто з людей на цім по 4 тисячі гри
вень заробляют за осінь. Іде у полонини, зби
рає гриби — і на заготівельний пункт несе.
— Що то за пункти?
— Приходить заготівельник до когось із
місцевих: відпускаєш хату, даєш згоду закупку
робити? Пишуть оголошення, що приймають
по такій то ціні. Відбирають, аби не червиві;
набрали, скільки мають тари, відвезли — і
знов приїхають. Німці брали, поляки брали, в
Коломию — не знаю, кому возили. Німці лю
били заготовляти лисички. Знаєте, які лисич
ки? Жовтенькі, яскравий колір такий, як на
Майдані.
— Які гриби у вас цінують? Чула, що гуцули
беруть лише щирий (білий).
— Усі берут: білий, козар, голубінку, ли
сичку. За винятком дурнасів — мухоморів і ін
ших. Берут і синяки, але я не беру, бо від них
голова болит — я би то не їв. А голубінку фай
ну, рижики, грузді — оо! Маринуют, сушат...
Приїдете — пригощу.
Біда — ніхто з наших за заготівельну спра
ву добре не береться. Ми знаємо пелораму
відкрити, магазин з чукулядами. А таке, щоб
зробити мінізавод із консервування дико
ростучих плодів і ягід, мінімолочарню, аби
могла людина продати молоко — це ніхто не
звертає увагу.
— І де люди дівають молочну продукцію?
— Для себе кожен має. Або несе на базар.
А дехто сусідам ділит.
— Космач — велике село?
— 6200 осіб — 2115 дворів.
— Тепер села пустіють, молодь виїж
джає...
— У нас того нема, дуже рідко, аби поїхав
десь на роботу і не вернувся.
— У Франківській області починає розвива
тися туристичний бізнес...
— Турист хоче комфорту, він платить — і
йому має бути все. То вже трохи є у Шешорах,
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у Косові. У нас нема бази на це: в нашому се
лі така дорога, що ніхто не хоче їхати, хоч
природа прекрасна. Зараз Кабмін виділив
5,4 млрд. гривень на ремонт доріг по Україні.
Чи потрапить якась частина до нас?
— За Союзом у вас плачуть? Порівнюючи
ті часи і теперішні, — коли люди краще жили?
Крайної біди немає?
— Ніякої біди! Яка може бути біда?! А як
Голодомор був — то бенкетували? Нині живут
ліпше. Є старі люди, кажут: та я пенсії не мав,
а тепер маю — мені прекрасно. Землю віддали,
все є де купити, люди вже розуміют сами собі
давати раду, пенсія — у кожну хату. Що ще хо
тіти?! Я комуні, коли вони хваляться, що так
усе було добре, що хліб коштував 15—25 копі
йок, нагадую, що колгоспник, бідака, — ні від
пустки йому, нічого — зарплати мав 18—19
карбованців; а пенсії — копійки. Йой, шо то
казати! А свинарка чи доярка, чи на адській
роботі на буряку, чи на лені, — одержувала мі
зерзарплату. А нині жінка має пенсію майже
таку, як я, що я відпрацював 55 років. Тепер —
робив не робив — пенсія є. Правда, як нема
довідки, що працював, то одержує 46 гривень
— на хліб і на цукор є.
— Усе можна купити в селі?
— Тата й маму. Все є на місці. А за хлібом
— які черги були у нас за совєтів? А за відли
ги Хрущовської — із горохом і з кукурудзян
кою пекли хліб. А зараз хлібобулочні вироби
завозять — все, чого душа людська бажає,
тільки б гроші. А гроші треба робити: закату
вати рукави, утворювати бізнес — і будуть лю
ди багаті, буде наша держава багата.
— Молодь традицію тримає? Співають на
весіллях? Молоді — в народному чи в сучасному
вбранні?
— На весіллях співають. А вбрання — по
різному, хто як собі хоче.
— А музики у вас які? Народні?
— Знаєте, переважають уже сучасні. Хоча
грают і народне. А я гуляв цілий чєс “гуцул
ку”, “аркана” ми, хлопці, гуляли. Тоді були
народні музики — цимбали, бубень, скрипка і
сопілка — така музика, що хоч би й голодний
був, то так гуляв, що забував, що голодний.
— На свята релігійні одягають народні
строї?
— Вбирають. На Великдень дівчина чи мо
лодичка файна йде, як писанка — вся в кольо
рі. Постоли віроблені, оздоблені, запаска зі
срібла, сорочки вішиті, кептарі файні з оздоба
ми, хустка обов’язково червона з узорами. Я
тепер внучці роблю стрій, вона не знає навіть,
ні невістка, ні син. Хочу вручити, може, на
Петра, може, на Трійцю. Всьо вже є, крім пос
толів: шкіри на постоли нема. Я взнав, що є у
Вознесенську, мают мені прислати.
— Чи є у вас мольфари?
— Нема. То у Верховині, далеко. Є там у
Ясенові один мольфар... Але я тому не вірю.
— Але й у вас є, певно, якась жінка, що зли
ває віск?
— Є. Як людину чи корову гадина вкусит,
промовляє — і легше стає.
— Можете визначити якісь риси, прита
манні лише гуцулам?
— Гуцул... — він є такий настирливий. Гу
цули дуже гостинні. Хоча, як і всюди, є різні
люди — села без болота нема.
— То чоловік подорожний під небом уночі не
лишиться ночувати?
— Ніколи в світі!
— А чим би пригощали? Що у вас переваж
но їдять?
— Бараболя — це перше. Кулеша з куку
рудзяної муки, банош з бринзою, сметаною
— всьо кинете, а це будете їсти.
— Банош від кулеші чим відрізняється?
— Кулеша лиш на воді закипит, а банош
— на сметані, має пустити такий жир, ніби ви
масла дали. Найкраще готувати в чугунному
чи в алюміновому. Зробити печеню, чи ту
шонку свинну у печі, або борщ український з
бужениною — аж пахне! На газі чи на плиті
такого не зробите.
— Київ як сприймаєте?
— Так, як сам себе. Київ для мене — най
дорожчий: “Я бачу Київ золотоверхий і ті
полки, що йдуть у бій”. Приїжджав до столи
ці на різні пікети, страйки, з’їзди. На Респуб
ліканському стадіоні на всеукраїнському
страйку ми співали з львів’янами “Ще не
вмерла Україна” і “О, Україно, о рідна нень
ко...”. Я тоді ще молодший був, сильно тяг
нув, тепер уже так не годен. Колись міг заспі
вати, а танцював — аж літав. Я учасник VI
Всесвітнього фестивалю молоді і студентів в
1957 році в Москві — у складі Самодіяльного
ансамблю пісні і танцю села Космач.
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Тарасова церква

Пожертви громади села Космач
Косівського району Івано-Франківської обл. (ч/з Кушнірчука О. І.)
Якібчук М. М., Космач-Центр
Линдюк Г. К., Космач-Центр
Линдюк М. В., Космач-Центр
Кушнірчук Д. Д., Космач-Центр
Боб’як М. Д., Космач-Центр
Семчук П. В., Космач-Центр
Семчук Г. В., Космач-Центр
Рибчук В. М., Космач-Центр
Гаврищук Ф. П., Космач-Центр
Дутка В. П., Космач-Центр
Семчук П. Д., Космач-Центр
Остафійчук Н. І., Космач-Центр
Гудим’як М. П., Космач-Центр
Семчук Г. П., Космач-Центр
Петрів П. І., Космач-Центр
Кравчук Г. Т., Космач-Центр
Палійчук Л. В., Космач-Центр
Остафійчук В. Т., Космач-Центр
Дужак Г. Л., Космач-Центр
Бойчук М. Д., Космач-Центр
Поляк Г. М., Космач-Центр
Кушнірчук В. Д., Космач-Центр
Поляк В. Д., Космач-Центр
Кравчук Г. В., Космач-Центр
Палійчук М. Ю., Космач-Центр
Палійчук М. Л., Космач-Центр
Кравчук Г. П., Космач-Центр
Варцаб’юк М. Д., Космач-Центр
Кушнірчук П. Л., Космач-Центр
Горганюк Ю. М., Космач-Центр
Свищ М. О., Космач-Центр
Гаврищук М. П., Космач-Центр
Пожоджук Г. І., Космач-Центр
Чорняк Г. М., Космач-Центр
Кіф’як О. Л., Космач-Центр
Кот Г. П., Космач-Центр
Сіреджук М. Ю., Космач-Центр
Кіф’як М. П., Космач-Центр
Бербеничук В. Д., Космач-Центр
Вінтоняк В. Л., Космач-Центр
Рибчук М. В., Космач-Центр
Реведжук Г. О., Космач-Центр
Вінтоняк М. Т., Космач-Центр
Сіреджук М. М., Космач-Центр
Кравців М. С., Космач-Центр
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Варцабюк Г. Д., Космач-Ставник
Плиторак В. М., Космач-Ставник
Бойчук М. В., Космач-Ставник
Бербеничук П. І., Космач-Ставник
Дудюк М. В., Космач-Ставник
Юсипчук М. Д., Космач-Ставник
Линдюк К. К., Космач-Ставник
Линдюк Г. В., Космач-Ставник
Линдюк Г. Г., Космач-Ставник
Вардзорук Г. В., Космач-Ставник
Довіряк В. М., Космач-Ставник
Линдюк Д. К., Космач-Ставник
Линдюк Л. М., Космач-Ставник
Бойчук В. В., Космач-Ставник
Робкалюк В. В., Космач-Ставник
Робкалюк Г. Д., Космач-Ставник
Чупірчук В. К., Космач-Ставник
Никорак М. К., Космач-Ставник
Тисячна М. І., Космач-Ставник
Тисячна П. І., Космач-Ставник
Бойчук Г. Л., Космач-Ставник
Кушнірчук Н. В., Космач-Ставник
Вережак П. В., Космач-Ставник
Гаврищук Г. С., Космач-Ставник
Гаврищук В. С., Космач-Ставник
Кушнірчук М. В., Космач-Ставник
Безгура В. І., Космач-Ставник
Кушнірчук М. В., Космач-Ставник
Линдюк К. М., Космач-Ставник
Линдюк Г. В., Космач-Ставник
Гаврилюк Є. Д., Космач-Ставник
Гаврилюк М. Г., Космач-Ставник
Линдюк Л. Г., Космач-Ставник
Кіращук В. М., Космач-Ставник
Петрованчук М. В., Космач-Ставник
Петрованчук М. В., Космач-Ставник
Книшук В. В., Космач-Вібчанка
Чупірчук М. І., Космач-Вібчанка
Плиторак М. К., Космач-Вібчанка
Чупірчук В. В., Космач-Вібчанка
Линдюк Г. А., Космач-Вібчанка
Кравчук М. В., Космач-Вібчанка
Кравчук В. В., Космач-Вібчанка
Зварич І. Д., Космач-Вібчанка
Костюк М. Г., Космач-Вібчанка
Книшук В. П., Космач-Вібчанка
Палійчук О. П., Космач-Вібчанка
Книшук В. Г., Космач-Вібчанка
Петрів В. В., Космач-Вібчанка
Долішняк Г. М., Космач-Вібчанка
Макійчук М. Д., Космач-Вібчанка
Кушнірчук Г. І., Космач-Вібчанка
Кіщук М. І., Космач-Вібчанка
Петрів Г. В., Космач-Вібчанка
Деренович М. Т., Космач-Вібчанка
Чупірчук І. І., Космач-Запогариця
Дудюк Г. Л., Космач-Запогариця
Чупірчук В. С., Космач-Запогариця
Робкалюк М. К., Космач-Запогариця
Сіреджук Г. М., Космач-Запогариця
Варцабюк Г. О., Космач-Запогариця
Чорнявський В. В., Космач-Запогариця
Варцабюк П. І., Космач-Запогариця
Вагелюк П. О., Космач-Запогариця
Плиторак Г. Д., Космач-Запогариця
Мельничук П. В., Космач-Буковець
Мельничук Г. П., Космач-Буковець
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Просвітянський

ПІСНЯ БУДЕ ПОМІЖ НАС
У її глибинах — незбагненна ніжність і невичерпна сила, в її чистоті — най-складніші й найтонші образи, в люстрі її вод — наша історія і культура. Вона збагачує й напуває свого слухача, надихає й чарує уважного митця. Вона — пісня українського народу.
Донести й зберегти прийдешнім поколінням це багатство поставила собі за
мету українська “Просвіта”, коли задумувався і здійснювався проект Всеукраїнського фестивалю-огляду просвітянських колективів. Тож не дивно, що відзначати 8 грудня свою 137-у річницю Товариство вирішило заключним концертом IV
Всеукраїнського фестивалю художніх колективів “Просвіти”: приїхали самодіяльні митці майже з усіх областей України.
Режисером концерту став народний артист України, член правління “Просвіти”, голова журі огляду Микола Буравський.

“Із хлібом, із сіллю”

ВАРТО ЗНАТИ

ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ ПРОСВІТЯНИНА
I. Я є “Просвіта”, яка вивела Тебе і виводить инших з нетрів темряви, неволі духа.
Поможи доброму ділу!
II. “Просвіта” не оставила ніколи без відгомону заклику душі, яка виходу з темряви
шукає.
III. Пам’ятай, що день 8 грудня є днем
уродин “Просвіти”. Цей день згадай дарунком для неї!
IV. Освіта й знання дозволяють Тобі краще жити. Пам’ятай, що є міліони Українців,
які також того бажають і чекають на Твою
помич. Вступай в члени “Просвіти”!
V. Не вбивай духа Народу своєю байдужістю! Приложи руку до розбудження його, а
зробиш це як член “Просвіти”!
VI. Не будь галапасом на тілі Народу,
який Тебе виховав. Коли вже маєш освіту,
дай її другим. Будь членом “Просвіти”!
VII. Бери від других народів і культур
усе, що добре, гарне і давай свойому Народови. Роби просвітнє Діло!
VIII. “Просвіта” — це найкращий вартовий Українського Духа. І їй, як член, стань в
її рядах!
IX. “Просвіта” — армія велика. Хто не є
в її рядах — цей дезертир!
X. Нехай не буде ні одного Українця,
який не був би членом “Просвіти”!

Так танцюють “Чорноморці”
ідкрили концерт миколаєвці —
Прибузький ансамбль пісні і танцю
із “Нашою козацькою славою” та
“Ой три шляхи широкії”, та солістка На
дія Жадик із піснею “Заспівай мені, поле”,
музику до якої написав керівник ансамб
лю Анатолій Затурян. Поет із м. Хмель
ницький — Віталій Міхалевський висту
пив із авторською поезією, а його земляч
ка Руслана Коваль із піснею “Чотири воли
пасу я” та арією Моцарта “Цариці ночі” з
опери “Чарівна флейта”. Ці перші номери
концерту задали йому яскравий, святко
вий настрій. Місто Макіївка, що в До
нецькій області, представило прекрасний
колектив “Українське бельканто”, вико
навши пісню “Як не хочеш, моє серце” на
слова Ліни Костенко та авторську “Макі
ївську колядку” керівника цього ансамб
лю Павла Тютюнника. Глядачів концерту
не полишало відчуття, що області України
“переспівують” одна одну, демонструючи
високу підготовку колективів і солістів.
Дует Тетяни та Валерія Корчинських із
Житомира запалював на творче змагання
учасника міжнародних, всеукраїнських
фестивалів і конкурсів із Херсона — на
родний фольклорний ансамбль “Славу
тянка” (“Ой при лужку, при лужку”). До
речі, ми всі стали свідками яскравого де
бюту Ганни Савченко, яка приїхала із сюр
призом “три в одному” — власною піснею
“Стежкою”. Рівне порадувало дитячим
зразковим хором “Ремісолька” (“Про рід
ну землю”), учасником і лауреатом міжна
родних та всеукраїнських фестивалів
фольклорноетнографічним ансамблем
“Веснянка” із композицією “З древлян
ського джерела”. Виконавши бабусині
пісні “Брала льон”, “Ой вийду я на круту
гору” студентка Яна Курішко надала їм

В

Грай, скрипочко, грай

Надія Жадик: “Заспівай мені, поле”

Учасники отримують дипломи і подарунки

гостросучасного звучання. Цьому сприяла
і обробка творів, і невимушена поведінка
солістки, лауреатки “Червоної рути” пере
могою. Місто Бучач Тернопільської облас
ті представляли дитячий фольклорний ан
самбль “Веселі гудаки” з хореографічною
композицією “Полькасопілочка” і піс
нею “Горлицькі дівочки” та юний гумо
рист Михайло Рибалт. Із Луганська при
їхав квартет “Кантабіле” із чарівною осін
ньою піснею, а соло Наталії Коломойцевої
— “Молитва” (поезія М. Сарми), присвя
чена жертвам політичних репресій сприй
нялася як високе слово пам’яті всіх прос
вітян про своїх попередників. Лауреат
міжнародних і всеукраїнських фестивалів
та конкурсів чоловічий народний вокаль
ний ансамбль Луганського державного
університету внутрішніх справ “Лугарі” із
“Слобожанською похідною” та піснею
“Казав мені батько” запевнив: є козацька
міць на сході України! З міста Рогатин Іва
ноФранківської області приїхав квартет
“Просвітяни” з піснями про “Просвіту”
“Де ж ти, наша слава” та “Хай живе вільна
Україна”. Остання підняла залу, — вико
навців проводжали стоячи.
Від міста Ковель Волинської області
виступав шляхетний вокальний дует у
складі Оксани Мулярчук та Світлани Осо
кіної “Райдуга” (“Осіння Мадонна” та
“Глибока криниця”), а від міста Нікополь
Дніпропетровської області — козацький
гурт “Великий луг” із стрілецькою піснею
“Ой на горі, на Маківці”. Місто Путивль
Сумської області представляв дипломант
всеукраїнських фестивалів жіночий во
кальний ансамбль “Надія” піснею “Зелен
клен”, село Макошине Чернігівської об
ласті — народний ансамбль “Криниця”
(“Віночок з українських народних пісень”,
“Полісяночка”). Із м. Южний Одеської об
ласті приїхав козацький ансамбль “Чорно
мор”. Він виконав “Чорноморські коза
ки”, “Налий, шинкарочко”. ІваноФран
ківськ може пишатися юними виконавця
ми — їх представляли лауреат всеукраїн
ських та міжнародних фестивалів Оксана
Андрусишин (14 р.) із піснею “Мій оберіг”
та лауреат всеукраїнських і міжнародних
фестивалів Богдан Савчук (11 р.) із піснею
“Грай, моя скрипко”. З Вінниці — юний
кобзар Юрій Філь з авторською піснею
“Споряджала сива мати”. На слова Шев
ченка пісню “Наш отаман Гамалія” та ук
раїнську пісню “Ой у полі нивка” викону
вав Стрітівський ансамбль бандуристів. А
від Київського палацу дітей та юнацтва, де
власне і проходив фестиваль, учасників та
глядачів вітали “Квіти України” “Маршем
козачків” і “Гопаком” та “Первоцвіт” інс
трументальним номером “Мелодії рідного
краю” та піснею “Ой заграйте, дударики”.
І кількістю, і якістю вразив присутніх

“Де ти бродиш, моя доле?”
дитячий театр українського фольклору
“Берегинька”.
Усі учасники фестивалю отримали
дипломи і спеціальні подарунки від
“Просвіти”: книги та компактдиски. А
присутні сповнились енергією україн
ської пісні й незабутніх вражень.
z

Ольга СКРИПКІНА
Світлини
Івана ПИЛИПЕНКА

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ПРОСВІТЯНИНА...

НА 63-му РОЦІ ЖИТТЯ
ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ
ВІКТОР ПАНТЕЛІЙОВИЧ
ЩЕРБИНА
Викладач музики Миколаївського державного вищого училища культури. Багато років плідно і творчо працював концертмейстером-баяністом Прибузького народного ансамблю української пісні і танцю. Талановитий музикант, прекрасна людина, педагог.
Своє мистецтво виконавця-музиканта
демонстрував у складі колективу серед
народів світу на Міжнародних фестивалях народної творчості: Ірландії, Індії,
Греції, Болгарії, Туреччини, Франції. Невтомний трудівник — до кінця свого життя
працював у колективі з молоддю.
Помер, як справжній артист, на
сцені, під час виступу на ІV Всеукраїнському фестивалі просвітянських творчих
колективів у Києві 08.12.2005 року о 17
год. 30 хв.
Світла пам’ять істинному просвітянину. Висловлюємо щире співчуття родині та близьким.
Просвітяни
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Кіно
ОСОБИСТІСТЬ

Д

е тепер ота щаслива пора навчання у
Всесоюзному державному інституті
кінематографії — ВДІКу?! Вже відлеті
ла на поетичний Олімп і в Ноосферу — Світ
Духа, Мудрості й Любові — високопоетична
Душа незабутньобуремного Миколи Вінгра
новського — однодумця, друга й побратима
Василя Ілляшенка. Були вони, свідомі укра
їнці, у навчанні в різних славетних майстрів.
Вінграновський в Олександра Довженка, а
Ілляшенко — у Сергія Герасимова.
Для дипломної роботи Василь Ілляшенко
уподобав сценарій Ліни Костенко “Перевір
те свої годинники”, який переміг у республі
канському конкурсі на кращий сценарій. Та
кого фільму немає, але він був. Найточніше
про це свідчить сам Ілляшенко: “Був відзня
тий і змонтований матеріал — 2000 метрів.
Потім було 1966 року Політбюро ЦК КПУ.
Після чого вже нічого не було. Матеріал
фільму — 25000 метрів — було спалено кеґе
бістами на території студії Довженка у спеці
альних бочках на очах у режисера, а 2000 мет
рів змонтованого фільму більше ніхто не ба
чив. Загадково зник і відомий триптих А. Фу
женка — “Голгофа”, який скульптурно зоб
ражував трьох розіп’ятих українських поетів:
Володимира Булаєнка, Федора Швіндіна та
Леоніда Левицького. Із усім було покінчено
водночас: зі сценарієм відомої поетеси, з ре
жисером і фільмом. Щоправда, Леонід Оси
ка, рятуючи виробничу одиницю, зняв на то
му матеріалі фільм “Хто повернеться — до
любить”, але Ліна Костенко не визнала його
своїм, а Іван Миколайчук відмовився там
зніматися, позаяк стилістика фільму була не
його… Сергій Герасимов, який приїздив на
студію дивитися матеріал свого учня, спочат
ку добре сприйняв матеріал, та після поїздки
в супроводі заступника голови Комітету з кі
нематографії О. Левади в ЦК КПУ, зі сльоза
ми на очах сказав своєму учневі, що вже ні
чого не можна врятувати, фільм загинув…
Сценарій був поетичний. Була у фільмі
надзвичайно цікава “одіссея духу” про поетів,
які пішли на війну і не повернулися. Про долю
поезії в Україні. Про війну. Про любов. Про
знущання влади над поетами. Сценарій містив
у своїй тканині і поезію, і містику, і цікаві ви
гини форми, і незвичайний сюжет: адже після
війни мертві поети повернулися до Києва жи
вими, прийшли до Спілки письменників із
проханням прийняти їх до Спілки. Були там і
новаторські пошуки, особливо у сцені “Трен
деленбург”, де фашисти виточували кров із
військовополонених у спеціальний посуд че
рез шпирици. У сцені “Голгофа” кожен поет,
убитий на війні, приходив і ставав на свій
хрест. Березові шибениці з повішеними плив
ли повз Київ, і ті повішені були ще живими. У
сцені “Читання віршів” поет Володимир Була
єнко — його грав Іван Миколайчук — читав
поезії про вічність на цвинтарі біля могил
М. Грушевського і січових стрільців. А в “Домі
божевільних” поети з криком “Хай живе Ста
лін!” викидалися через вікно вниз на бруківку.
Незвичайними були також персонажі фільму:
“Людина, яка підмітає Земну кулю”; “Люди
на, яка за ту владу, котра при владі”; “Ярема
Яскажук. Мірошник. Із того козацького роду,
чий прадід іще, коли турки саджали його на
палю, прокричав: “А я таки скажу!” І його жін
ка, яка зарізала півня”. І був у сценарії рівний,
безсторонній голос об’єктивного часу: “Това
риші, перевірте свої годинники. Ви бачили
людей, причетних до історії народу...”

ЦІКАВО ЗНАТИ

О

леський замок, що на Львівщині, —
визначна пам’ятка архітектури XIV—
XVII століть, що височить на стрімкому пагорбі, приваблюючи не лише туристів і

ФЕНОМЕН ВАСИЛЯ ІЛЛЯШЕНКА
роль Володимира Булаєнка, не зіграна Іва
ном Миколайчуком. Роль, яка йому була по
душі і серцю, по духу дуже близькою.
Що творилося в душі Василя Ілляшенка в
той час, та й пізніше, мало хто може збагну
ти. Тільки випадок, а швидше Божий Про
мисел урятував його від самогубства… Не від
ущемленого самолюбства, а від творчої вдачі,
зціпивши зуби, він написав кілька книжок
добротної художньої прози, — на тих книж
ках мені поталанило бути редактором, — і
став членом Спілки письменників. Потім у
вічний полон узяла його Поезія. Адже, по су
ті, й поетичне кіно він починав із поетичного
сценарію “Годинників”. Кіно, яке нібито й
не відбулося, бо знищене. Це пізніше з’явив
ся Параджанов із “Тінями забутих предків”
за повістю нашого сонцелюба Михайла Ко
цюбинського, через що й жорстоко попла
тився, хоча фільм здобув найвищі міжнарод
ні нагороди. Іще в часі — неперебутня твор
чість Юрія Іллєнка, Івана Миколайчука…
Далі Ілляшенку також, вважай, Божим
Промислом довелося бути вже толерантним
секретарем парткому і головним редактором
студії Довженка і, що винятково важливо,
викладачем і завідувачем кафедри кіномис
тецтва в Театральному інституті імені Кар
пенкаКарого.
У щойно виданій поетичній книжці
“Сльози сонця” Ілляшенко сам свідчить про
себе: “За вусатою диктатурою послідував фео
далізм Хрущова і Брежнєва, коли піддані лю
били країну перемігшого соціалізму, як свою
власну хату, і працювали в колгоспах держав
ними кріпаками, а ми, малюки, збирали ко
лоски, здавали в державу, голодували і раділи.
Аж до перемоги “демократії”… Таке існування
в світі витесало із мене феномен дивний: злі
пок з раба і бунтаря, суміш покори й непоко
ри, що, між іншим, напевне, одне й те саме.

М. Вінграновський, Г. Шпаліков, Клара Луч
ко — вселили в мене віру і відчуття митця.
Решта переконували, що я просто випадковий
у мистецтві селюк, який дивно відірвався від
своїх курей і корів та зайнявся не своєю спра
вою… Томуто і мої найхимерніші і дивовижні
пошуки та знахідки у фільмах завше сприйма
лися як випадковість, зі злісним подивом і
роздратуванням. На мої картини мало хто
звертав увагу, — їх більше краяли, шматували,
знущалися, як із беззахисного каліки… Я не
ображаюсь, я орю свою ниву, бо так у мене ви
ходить, без цього я не можу, а що здається зі
сторони — Бог його святий знає…”
Голубчику Василю Васильовичу! Така вже
нива Вами зорана, що я клякну на колінах!
Адже все, що Ви зробили дотепер, — це не
осяжна мистецька вага надлюдської сили! Ве
личезний інститут мав би творити об’єктивну
й патріотичну “Історію українського кіно
мистецтва”, “Теорію смислів світового кіно”
в семи томах, а Ви зробили це самі! А ще ж —
художні фільми, книжки прози, поезії…
Феномен творчої натури й полягає в то
му, що її не знищити, не закопати, не заткну
ти рота. Мотиви із “Годинників” повторили
Стилістика поетичного, новаторського,
ся через багато років у фільмі “Обітниця”,
доволі складного і в слові, і в драматургійній
але не було вже поруч Ліни Костенко… Твор
побудові сценарію давала можливість режи
чі сили Ілляшенка вибухнули в іншому.
серу для мистецьких з’яв, для реальних по
Вперше вийшла “Історія українського кіно
шуків у формі та експериментів, для створен
мистецтва”, що охоплює весь період (1893—
ня фільмуреквієму, фільмупоеми. Чим ре
2003 років) українського кіно. Книга має
жисер і скористався сповна. За що й попла
свою оригінальну концепцію, трактування
тився. Не треба думати, що Політбюро захо
подій, відкриває багато невідомих досі доку
тіло розправитися над бунтарським фільмом
ментів, посилається на істотні джерела, що
просто так, знічев’я, що нічого крамольного,
робить розповідь, підсумки та узагальнення
недозволеного методом соціалістичного реа
науково історичними, пізнавально необхід
лізму там не було, і рішення прийнято поспі
ними, суспільно назрілими.
хом, необдумано, даремно. Усе там було.
Автор украй відповідально системно
І форма, що переважала над змістом, і зміст,
охоплює й осмислює складний процес роз
який не був дозволений у ті часи. І пошуки,
витку кіномистецтва в Україні, розповідає
експерименти. І вишуканість кіномо
про долі окремих людей і фільмів,
ви. І поетичні зашифровки: метафо
веде читача по складному, часом
ри, символи, тропи. То на що ж споді
драматичному шляху, що його про
валися автори фільму? На те, що та
йшов наш кінематограф за свій сто
кий фільм ніхто вже заборонити не
літній період… А що вже казати про
зможе, що мистецтво саме проб’є со
семитомну “Теорію смислів світово
бі дорогу. Що переможців не судять.
го кіно”! Цього не має жодна кіне
Адже не було здорового глузду в тому,
матографія світу! Могла б пишатися
щоби знищити таку роботу, спалити
таким набутком кожна країна, якби
вогнем і пустити за димом… Таке вра
мала його. Бо де ще зустрінете під
ження, ніби все забрав сам диявол!
одною обкладинкою весь модернізм
Хотіли назавжди закопати режисера,
XX століття і його теоретиків, есте
вчинити всеукраїнське посміховись
тику і філософію кіно, а ще й те, як
ко, помститися видатній поетесі за
воно робиться (том “Книга режису
неприйнятний для них світогляд, що
ри”). Назви томів говорять самі за
фільм не характерний для України і
себе: “Кінематографічний аван
для студії. Автори нічого не боялися,
гард”; “Філософія світових сус
сподіваючись, що фільм себе захис
пільств та кінематографій”; “Есте
тить, постоїть за себе — не буває інак
тика кіно та складових мистецтв кі
ше… Буває! Ще й як буває! В ім’я то
но: живопису, музики, літератури”;
Кадр із фільму “Перевірте свої годинники” (Володимир
талітарної ідеології, в ім’я ідеологіч
“Вершинні досягнення світового кі
Булаєнко — І. Миколайчук, наречена — Т. Королюк)
ної стабільності й надійності керів
но” (аналіз кращих фільмів світово
ництва мистецтвом можна пожертвувати і Феномен виявився трагічно смішним. І не го кіномистецтва); “Практика кіно: “Книга
незвичайним фільмом, і людськими долями. повторним, бо в такий придуркуватий відрі режисури”; “Практика кіно: “Філософія та
Ліна Костенко назавжди, на жаль, пішла зок історії навряд чи випаде жити іще якійсь естетика екранних мистецтв”...
з кіно. Як не тяжко в поезії, та в кіно ще важ істоті. А тому я все життя відчував, що існую в
Не буду тут говорити про поезію і прозу
че. Втрата для нового українського кіномис якомусь дивному, примарному світі і в якійсь Василя Ілляшенка, кілька його книжок
тецтва, яке тільки зачиналося в 60ті роки, неправдоподібній країні. Усе життя чогось до “Етюдів про кіно”, тому що й так видно фе
величезна. Адже саме сценарій “Перевірте питувався й шукав, бунтував і стояв на колі номенальність цієї мистецької особистості в
свої годинники” був найпоетичніший для нах, намагався знайти істину й пізнати світ, нашій Україні…
“поетичного кінематографа”, що саме від затулений від мене то залізною завісою, то ву
z
роджувався. Режисер після тієї катастрофи сами вождя… Тільки добрий мій учитель Сер
Микола СТЕБЛИНА,
так і не звівся на ноги… Була ще одна втрата: гій Герасимов та іще кілька духовних людей —
м. Київ

ОЛЕСЬКА ТВЕРДИНЯ І ДЕСЯТА
краєзнавців: ще на світанку нашого кінематографа тут велися зйомки
та монтувалися кадри до
стрічок “Янко-музикант і
таємниця королівського
замку”, “Дике полювання
короля Стаха”.
Щодо останньої пригодницької стрічки, то її
творцем була студія “Білорусь-фільм”. І що цікаво: автори фільму запросили для зйомок юних
жокеїв кінноспортивної
школи тодішнього колгоспу “Правда” Бродівського району. Впродовж кількох тижнів,
одягнувшись у старовинні жупани, шапки,
озброївшись пістолями й шаблями, гарцюва-

ли на породистих конях місцеві вершники.
Про ніжну й драматичну історію кохання
двох уже немолодих сердець розповідає
фільм “Помилка Оноре де Бальзака”. Французький романіст і польська графиня Евеліна
Ганська прагнули поєднати свої долі. Та тільки
через сімнадцять років із часу їхньої першої
зустрічі вони врешті-решт обвінчалися у храмі
Святої Варвари, що в Бердичеві на Житомирщині. Пригадуєте епізод із фільму, коли у вечірніх сутінках повз старовинну фортецю проїжджає карета, в якій письменник квапиться до
коханої в село Верхівню, де був її родинний
маєток? Прототипом цієї фортеці був Олеський замок.
Рівно чверть століття виповнилося, відколи
працівники Київської кіностудії імені Олександра
Довженка приступили до роботи над багатосерійним фільмом за романом Етель-Ліліан Вой-

нич “Овід”. І знімальним майданчиком був також
Олеський замок. На роль головного героя було
запрошено в той час студента Київського державного інституту театрального мистецтва імені
І. К. Карпенка-Карого Андрія Харитонова. Образ
кардинала Монтанеллі, складний і сповнений
трагізму, втілив на екрані відомий режисер, актор українського походження Сергій Бондарчук,
найперше відомий нам як постановник кіноепопеї “Війна і мир”. Пригадуєте, за цей фільм митець був удостоєний престижної премії “Оскар”.
І кіно, і музеї — це світ духовного життя
людини, це наша історична пам’ять, яку треба
зберегти.
Ігор БІДЮК,
с. Йосипівка на Львівщині
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