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Закінчення. 
Початок у ч. 45, 48 за 2005 р.

3. І ПРО ЗАПОВІТИ

Та наша, не червона, а соняч�
на, Помаранчева революція, за�
вершившись перемогою народ�
ного, а не провладного, кандида�
та в Президенти, таки відігріла се�
ред зими надії на утвердження в
Україні віками притлумлюваного
права на свою державність, на
торжество у ній правди і справед�
ливості. Однак перемога добра
над злом у людських душах — це
справді лише весняна квітка надії,
яку ще належить убезпечити від
багатоликого чудовиська зла.

Не знаю, як кому, але мені при
спогляданні сонячно�помаранче�
вої хвилі народного піднесення
спочатку в себе в Чернівцях, а на
завершення — в Києві, згадалася
достеменно рідкісної ліричної си�
ли поема�ораторія молодого Пав�
ла Тичини “Золотий гомін”. Адже
він її написав як відгук на пережи�
те, побачивши подібну маніфес�
тацію в Києві далекого червня
1917 року з нагоди проголошення
Центральною Радою і Всеукраїн�
ським військовим з’їздом віднов�
лення державності України (ще
лиш як автономії у складі Росії).
Так�от, передаючи характер і мас�
штабність того здвигу, того веле�
люддя, вслухаючись “в той гомін
золотий”, поет немов закликав
сучасників: “Зоряного ранку при�
пади вухом до землі — ... ідуть. То
десь із сіл і хуторців ідуть до Киє�
ва — Шляхами, стежками, обніж�
ками. І б’ються їх серця у такт —
ідуть! Ідуть —Дзвенять немов сон�
ця у такт — ідуть! Ідуть! Там над
шляхами, стежками, обніжками.
Ідуть. І всі сміються, як вино, І всі
співають, як вино: Я — дужий на�
род. Я молодий...” Мало того, по�
етові прямо�таки фізично ввижа�
лося, що з такої нагоди і “Предки.
Предки встали з могил; Пішли по
місту. Предки жертви сонцю при�
носять І того золотий гомін”.
Зрештою значення тієї події пере�
дав рядками: “То Україну За всі
роки неслави благословляв хрес�
том Опромінений, Ласкою Божою
в серце зранений Андрій Первоз�
ванний”.

Змальована поетом картина
співвідносилася мною прямо�та�
ки один до одного з тією хвилею
нового народного зрушення, свід�
ком і учасником якого випало бути
самому. Тож коли тележурналіст
запитав, які почуття викликало по�
бачене, відповів: мені радісно і
тривожно водночас. Тривожно бу�
ло  не тільки через те, що  сепара�
тистськими  закликами  сонячно�
помаранчевому теплу Києва було
протиставлено синьо�білий холод
Донецька, а й тому, що Павлу Ти�
чині, я знаю, невдовзі після радіс�
но�урочистого “Золотого гомону”
через якихось вісім місяців дове�
лося написати й печально�про�
щальний реквієм “Пам’яті тридця�
ти”. Віддаючи останню шану київ�
ським студентам і старшим шко�
лярам, загиблим під Крутами у
бою з більшовицько�муравйов�
ськими ординцями, поет безпо�
мильно напророчив: “На Асколь�
довій могилі Український цвіт! По
кривавій по дорозі Нам іти у світ...
На кого завзявся Каїн? Боже, по�
карай. Понад все вони любили
Свій коханий край...”

Чим не тривожна аналогія?
Отже, щоб нова хвиля сподівань,
новий спалах надії в людських ду�

шах не згасав, а розвивався в по�
тужну енергію творення, його
треба матеріалізувати конкрет�
ною наполегливою роботою в різ�
них галузях суспільного життя.
Особливо ж у сфері світської,
громадянської духовності. Не�
дарма ж у народі мовиться: на
Бога уповай, але й сам робити не
забувай. Тим більше, що й вели�
кий Пророк відродження нашого
національного духу застеріг: “Ми
не раби його, ми — люди”. Та са�
ме в цьому чи й не основна проб�
лема. Про що може свідчити
факт, що того ж 2004 року неза�
довго до радісно�усміхненого,
мирно�пісенного протесту проти
владних зловживань на прези�
дентських виборах наш парла�
мент висловився проти відзна�
чення на державному рівні 190�
річчя Т. Шевченка, але проголосу�
вав за відзначення 80�річчя ком�
сомолу? Видно, нашим парла�
ментарям, як і пробузинівським
“щелкопьорам, іскатєлям мєст”,
як висловився колись Микола
Некрасов, уже не актуальним ви�
дається життєвий і творчий под�
виг Кобзаря, оскільки він, мовляв,

у своєму “Заповіті” та й інших за�
повідально�волелюбних творах
закликав до кровопролиття. Але
ж наш великий Тарас не був воє�
начальником чи більшовицьким
комісаром, які саме в такому пла�
ні використовували окремі поето�
ві рядки. Він був лише великим
поетом�революціонером — гені�
альним виразником думок і почу�
вань свого народу. А тому його
заклик “…вставайте. Кайдани
порвіте І вражою злою кров’ю во�
лю окропіте...” — не  наказ вій�
ськовика, що за всяку ціну прагне
добитися перемоги, а метафора.
Тобто, лаконічне і ємке художнє
узагальнення різних форм бо�
ротьби за свободу, серед яких
найперша — “рвати кайдани”,
кайдани доктрин, догм, стерео�
типів, суєсловія і лицемірства, у
які закуто волелюбний дух нації.
І в такому розумінні цей заклик
цілком співзвучний із формулою
“свободою не можна тільки ко�
ристуватися, її повсякчас треба

обстоювати”, що належить перу
польського поета Кароля Войти�
ли, який став у наші дні, на порозі
ХХ—ХХІ століть, найпопулярні�
шим священнослужителем — Па�
пою Римським Іваном Павлом II.
Отож ті, хто намагається і нині, в
часи становлення державної не�
залежності України, всіляко ком�
прометувати і глумитися над
творчістю і самою постаттю Шев�

ченка, виявляють себе справді
злими ворогами не лише україн�
ського народу, а й самої ідеї сво�
боди людини, свободи народів.

І про це не дають забути як
сам Кобзарів “Заповіт”, якому в
грудні минає рівно 160 (а нашій
народній українській революції —
перший рік), так і парламентські
вибори, що своєю наростаючою
напругою вже тепер викликають
враження політичних хурделиць
над небезпекою знову ж таки
“двох прірв”. І важливо зауважи�
ти, що суть першої з них проник�
ливо розкрив найперший продов�
жувач революційного подвигу
Кобзаря Іван Франко. Зокрема у
заключному творі своєї запові�
дальної тетралогії, що його він
написав у формі відкритого листа
до молоді рівно сто років тому, на
самому початку першої росій�
ської революції. Передрікаючи в
ньому неминучий “упадок абсо�
лютизму”, монархії, одноосібної
влади царя, імператора, він вод�
ночас привертав увагу до наступ�
ника, що прийде на зміну тому
абсолютизму із його трьома док�
тринами — “православіє, само�
державіє, обрусєніє”. “Сей на�
ступник, — писав Франко, — не
який�небудь сфінкс із закритим
лицем. Він давно відомий і вираз�
но зазначив свою фізіономію вже
в дотеперішній Росії”. Коротше
кажучи, це буде все той же док�
тринерський за своєю природою
російський лібералізм, який, ус�
падкувавши із царської тріади ли�
ше дві останні доктрини, тобто
“ідею нероздільності і єдності Ро�
сії, непорушності російського ве�
ликодержавного становища”, не
пощадить заради їхнього втілен�
ня ні націй, ні конкретних живих
людей, продовжуючи ту ж “полі�
тику руйнування, визискування та
оглуплювання окраїн для “добра”
центра”... І цей лібералізм фун�
кціонує й нині не лише за межами
уже нібито незалежної України, у

нібито імперлібералізованій Ро�
сії. Він активно культивувався са�
ме “на нашій не своїй землі” у
складі не лише царської, а й біль�
шовицької імперії. Його задатки
“систематично плекала, підготу�
вала вся дотеперішня чиновниць�
ко�автократична школа, привча�
ючи суспільство ігнорувати все
органічно виросле, своєрідне,
партикулярне й індивідуальне,

погорджувати ним як дрібним і
ретроградним, або ломити його,
як незгідне з однопільним харак�
тером Росії”. І найяскравішим
підтвердженням цього є нинішні
наростаючі атаки імпер�інтер�
шовінізму на державність україн�
ської мови при фактичному витіс�
ненні її з українського інформа�
ційного простору.

Про представника “другої
прірви”, якого ми нині бачимо в
образі “крутого бізнесмена”, “но�
вого українця”, “нового русско�
го”, І. Франку не довелося гово�
рити. Бо та, перша, російська ре�
волюція, з огляду на початок якої
він писав свого листа, була ро�
сійським царизмом роздавлена,
а її продовження, уже по смерті
Каменяра, друга революція, за�
знала поразки внаслідок зброй�
ного контрреволюційного пере�
вороту, вчиненого найкрутішим
за всіх крутих політиків росій�
ським більшовизмом. Кинувши
народові популістське гасло
“фабрики, заводи — робітникам,
земля — селянам, хліб — голод�
ним”, розправившись найперше
зі своїми союзниками по перево�
роту — есерами, він утвердив на
1/6 земної кулі таку систему, на
адресу якої І. Франко чітко вис�
ловився ще до свого “заповіту”:
“народна держава” у разі її ут�
вердження на марксистсько�ен�
гельсівських засадах “сталась би
величезною народною тюрмою...
А де немає росту, розвитку, бо�
ротьби і конкуренції у сфері ідеа�
лів, там і продукція попадає в ки�
тайський застій”. І далі: “Все, що
йде поза рамки нації, се або фа�
рисейство людей, що інтернаціо�
нальними ідеалами раді би при�
крити свої змагання до пануван�
ня одної нації над другою, або
хворобливий сентименталізм
фантастів, що раді би широкими
“вселюдськими” фразами прик�
рити своє духовне відчуження від
рідної нації...”

Отакий він і є — представник
другої “прірви” — скоробагатько�
прихватизатор, олігарх, новояв�
лений нащадок “чумазого” почат�
ку XXI століття. Якому “без надоб�
ності” не тільки Котляревський як
уславлений зачинатель нового ук�
раїнського письменства, а й сама
Україна з її державною незалеж�
ністю і державністю української
мови. Цей новоявлений “герой
нашого часу”, нерідко вчорашній
інтерідеолог вчорашньої компар�
тократії, виявивши майстерність
проходження “між крапельок” у
час розвалу “великого и могуче�
го”, перш за все дбає про свій на�
житий на народному зубожінні ка�
пітал. Тому він охоче приміряє те�
перішню доктрину глобалізації до
своєї заповітної мрії — якщо не
створення власної бізнесімперії,
необмеженої будь�якими кордо�
нами, то принаймні такого убез�
печення власного, родинного,
кланового капіталу, якому б не
загрожувала будь�яка репривати�
зація, а тим більше та експропріа�
ція, яка була здійснена більшо�
визмом під бадьорі заклики —
“кто был ничем, тот станет всем”.

Тож маючи таких представни�
ків двох ненаситних “прірв”, чи
можна дивуватися, що, як твер�
дять учені�медики, зокрема ж та�
ки, Російської Федерації, народи
не лише Росії, а й пострадянсько�
го простору спіткало незнане до�
сі лихо скорочення тривалості
життя і такого зростання смер�
тності, яке належить класифікува�
ти лише як “надсмертність”. При
цьому основна його причина вба�
чається, звичайно, у погіршенні,
але не стільки економічного,
скільки емоційного стану сус�
пільства, зумовленого ескалаці�
єю, прогресуючим наростанням
гнівливості, ворожості, цинізму,
озлоблення.    І зрозуміло, що цей
“букет” — не виключне пород�
ження нашого часу. Його коріння
— у глибині віків. Зокрема й віків
нашої історії. І як тут не згадати
давньоіндійського вислову: “Плід
перемоги — ненависть, доля пе�
реможеного — печаль. Спокійний
і щасливий той, хто відмовився і
від перемог, і від поразок”. Разом
із тим маємо дякувати Богові, що
на цьому нашому тернистому
шляху, з’являлися високодостой�
ні Люди, які глибоко вірили в не�
переможну місію любові до рідної
землі та любові до ближнього. Ад�
же вони, згораючи у протиборстві
зі злом, переймаючи ту віру від
попередників, передавали її сво�
їм наступникам як Священний За�
повіт, що узагальнює досвід осо�
бистий, національний, загально�
людський. Таким, зрештою, став і
“заповіт” І. Франка (написаний
через 60 років після Шевченково�
го “Поховайте та вставайте”), що
в поетично�філософській поемі
“Мойсей”, лірико�романтичній
прозі оповідань “Під оборогом” і
“Сойчине крило” та публіцистич�
ному зверненні “Одвертий лист
до галицько�української молоді”,
поєднавши біблійні мотиви з кон�
кретикою сучасності, кликав нові
покоління борців за національне
визволення змобілізовувати всі
свої сили, твердо стоячи на тім,
на чому стояв сам, посилаючись
на чеського поета:

У зорях небесних великий 
закон

Написаний золотолитий,
Закон над закони: свій рідний 

край
Над все ти повинен любити.

Віктор КОСЯЧЕНКО,
доцент, кандидат філологічних

наук, заслужений працівник 
освіти України

ГАНЬБА ПОРАЗОК І СЛАВА ПЕРЕМОГ,
або КОРОТКА ХРОНОЛОГІЯ ВЕЛИКОГО ЗЛА

230�річчю зруйнування останньої Запорозької Січі 
і 315�річчю з дня народження її останнього кошового

Петра Калнишевського —  присвячується

Григорій Міщенко “Дума про козака”

Іван Фізер “Звитяга”
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ОГНІ

Які огні
В височині!
Свій зір туди зведи!
Вони зрідні 
Тобі й мені…
Поглянь туди, туди!

Там тьми світів
Пливуть з віків,
Нам зорячи вночі.
Ти чуєш спів
Зірок#огнів?
Не шепочи… мовчи…

Микола ВОРОНИЙ

*  *  *

Як тихо на землі! Як тихо
і як нестерпно — без небес.
Пантрує нас за лихом лихо,
щоб і не вмер, і не воскрес.
Ця Богом послана Голгота
веде у паділ, не до зір.
І тінь блукає потаймир,
щовбами сновигає потай.
Пощо, недоле осоружна,
оця прострація покор?
Ця дума, як стріла, натужна,
оцих волань охриплий хор?
Та мури, мов із мертвих всталі,
похмуро мовили — чекай,
ще обрадіє із печалі
твій обоюдожалий край.

Василь СТУС

ВІЧНІСТЬ

Закрийте розумну книгу —
Для неї немає ще дня.
Несе наші дні, мов кригу,
Усе навмання, навмання.

Вічність із нами, близько.
Вічність проста і ясна:
Ночі чорна колиска
Гойдається біля вікна.

І на столі годинник,
Що спинився давно#давно.
Пощо рахувати години
Усе про одно й про одно?

Що в тій колисці? Може,
Може, росте дитя?..
Щільно, як щільно, Боже,
Ти запнув накриття!

Леонід ПОЛТАВА

*  *  *

Продихають легкі вуста письма
пророчу шпарку в мерзлому сторіччі —

і ти побачиш:
новорічні свічі
запалює двотисячна зима —
їх двадцять і одна, —
а за столи
сідають друзі, піснею обвиті,
усі — живі,
і світ живий,
бо в світі
вони не виживали, а жили.
Затим побачиш:
на моїм плечі
дрімаєш ти під ранок, —
а крізь глицю

вдивляється тривожно в наші лиця
зіниця тридцять першої свічі.

Ігор РИМАРУК

*  *  *

Чим повіншуєш мене 
в цей ранок Різдвяний? 
Мороз на волоссі твоїм 
співає так тонко, 
зривається хмаркою з вуст 
біле ягнятко, 
теленькає дзвоник його 
перед нашим порогом. 
Відчиняться двері —
ввійдуть три царі 
до господи 
і сядуть край столу, 
край чистого білого поля, 
і зійде під обрусом 
яра пшениця, 
і зійде
з престолу до столу 
Свята наша баба Докія. 
Що перший — Микола, 
кладе калачі аж по груди:
— Мой, жінко, —
гукає до баби, —
чи ти мене видиш? 
— Та виджу тебе, чоловіче.

— Бодай аби нарік
Не вздрілась уже,
не побачила 
за калачами. 
Що другий — то Юрій, 
Юрась
тонкий, наче свічка 
з веселого воску життя, 
з пахучої перги, 
сміється —
згорає... 
і з вій,
мов з кульбаб кучерявих, 
метеликів двох —
махаонів шовкових зганяє. 
Що третій — Остап, 
коло нього коник 
з вербини 
копитами креше —
чує далеку дорогу... 
Хлопчина здіймає з чола 
самоцвітну корону —
мрії незбутній вінець –
і мені простягає…

Софія МАЙДАНСЬКА

І звідки взятися тій радості, коли немає
свята на душі? Коли перебираєш дні й не ба�
чиш просвітку й великої мети? Та що мети —
себе не бачиш у цьому мільйонноголосому
хорі. А найгірше, коли й хору не чуєш: лише
гавкіт у вольєрі...

Виходжу з роботи просто на Хрещатик.
Вітрини виблискують святковими написами,
іграшками, бутафорними подарунками. Всі
готуються до Нового року й наперед радіють
— наче після святкування не настануть такі
самі дні. Та бачили ж уже, й не раз... 

На поснулі дерева понавішували святкові
гірлянди. В сутінках самих дерев не видно, і вог�
ники видаються чудернацькими фігурами, зав�
мерлими в повітрі. А підійдеш ближче — такі
безглузді вони на голому гіллі, ніякої таємниці...

Штовхаю скляні двері метро, і раптом...
повертаю назад. Не хочеться під землю. Пе�
реходжу вулицю, сідаю на автобус і їду вгору
по Грушевського — до Лаври. 

...Вступаю в засніжену обитель — і світ
по той бік воріт одразу гасне. У храмах сві�
титься, через вікна видно ікони, а людей на�
че й немає — так тихо. Хіба ледве чутно
пройде чернець, гляне на тебе — й одразу
викреслить із поля зору. 

На оглядовому майданчику за май�
стернями художників — теж нікого. Із
темряви ледве вгадується Дніпро, і не
відрізниш, де ще Дніпро, а де вже небо.
Відчуваєш тільки простір і глибокий спо�
кій. Земля увібрала тепло, вкуталась і
заснула. 

Земля заснула, і стиха стало сходити не�
бо. Дерева здійняли руки і ловили мерехтли�
вий сніг, і мовби дякували. Сніг злегка, пово�
лі вимальовував їхні контури, і вони все чіткі�
ше проступали в темряві. А разом із ними —
і мій силует. 

…Сідати в автобус не хотілося, і я йшла
пішки до “Арсенальної”, потім — униз по Гру�
шевського до Хрещатика, потім через весь
Хрещатик... Отак ішла б і йшла по вогнистому
Києву, вбираючи нестримне передчуття свя�
та, і радості, і нових перемін. Це ж так усі каз�
ки починаються: нема ні щастя, ні надії, і рап�
том... Ну що ж, початок уже є, а “раптом” —
десь от�от, за рогом. У Новому році.

Марія ЛИТВИН

ÍÀ ÏÎÐÎÇ² ÐÀÄÎÑÒ²

*  *  *

Заболіло мені.
Забіліло мені.
В білі шати святкові вбираюсь.
Повертаюсь до тебе на білім коні.
Як з війни переможець, вертаюсь.

Ой, на білім коні серед білого дня!
В білім світі путі не питаюсь.
Серед білих заметів ховаю коня.
По коліна в снігах повертаюсь.

Білим снігом заносить глибокі сліди.
Повертаюсь — землі не торкаюсь.
Знаю, в тебе нема ні трави, ні води.
Кінь цього ще не знає…
Не каюсь.

Білим полем, як болем,
так важко іти!
Бачить Бог, недаремно караюсь.
Білим полум’ям наші взялися мости.
Я ж до тебе по них повертаюсь.

Анатолій КИЧИНСЬКИЙ
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Палітра 

— Яким чином Ви втрапили на
цей знаменитий конкурс?

Ольга Мадяр: Конкурс і справ�
ді в усьому світі має солідне рено�
ме. Але в Україні про нього нічого
не відомо. Лише завдяки Інтерне�
тові я знайшла англомовну інфор�
мацію. Згідно з умовами, відіслала
три чорно�білі графічні роботи, ус�
пішно пройшла півфінал, тоді мені
надіслали оповідання англійською
одного з переможців�письменни�
ків, я намалювала ілюстрацію і ві�
діслала поштою. І раптом прихо�
дить повідомлення, що я стала фі�
налісткою�переможцем і мене за�
прошено на тиждень в Америку на
почесну церемонію нагородження,
а також на тижневий семінар —
тобто на розкіш спілкування. Заз�
вичай церемонія нагородження
відбувається в Лос�Анджелесі — у
Голлівуді, але цього разу американ�
ці вирішили зробити ще крутіше —
церемонія нагородження проводи�
лася у тільки�но створеному музеї
фантастики в Сієтлі. Але ми туди
не потрапили!

— Чому?
— Американське консульство

не дозволило. Там вирішили, що
ми з Олексієм Парамоновим по�
тенційні емігранти. Саме з таким
формулюванням нам видали до�
відку. Ні клопотання американців�
організаторів, ні клопотання Мі�
ністерства культури України не до�
помогли.

Коли я йшла в американське
консульство на співбесіду�ін�
терв’ю, уже знала, що неодружено�
му Олексію Парамонову відмови�
ли. Я дуже ретельно підготувалася:
взяла свідоцтво про одруження,
свідоцтво про народження дитини,
довідку про доходи мого чоловіка�
відеоінженера, який за нашими
мірками непогано заробляє, довід�
ку про те, що я власниця земельної
ділянки, що в мене одинока мама
тощо. Але нічого не допомогло.

Усі призи ми отримали пош�
тою. Їх, до речі, нам довго не вида�
вали, бо трапилась якась бюрокра�
тична плутанина.

Запрошення, на щастя, зали�
шається дійсним. Може, наступно�
го року пощастить поїхати.

— Олексію, а як Ви сприйняли
такий похмурий поворот долі?

Олексій Парамонов: Вийшов із
консульства і викинув ту довідку.
Я цим особливо не переймався, бо

вважаю, що перемога у будь�якому
конкурсі не є трампліном, з якого
одразу стрибнеш до зірок, усе в су�
часному світі відбувається посту�
пово, діють закони арт�бізнесу, в
який дуже важко пробитися завдя�
ки якійсь одній акції. Це не повин�
но засмучувати художника, треба
просто працювати, постійно себе
утверджувати, робити багато вис�
тавок. Шкодую лише за тим, що не
зміг подивитися іншу країну.

— А щось у Вашому статусі змі�
нилося після того, як Ви стали пере�
можцем? Україна Вас пригорнула?

О. П.: Розумієте, ходити і кри�
чати, що я виграв конкурс Рона
Хаббарда і на цій підставі вимагати
якісь солідні замовлення — не
етично. Головне, що мої картини
подобаються у нас і що їх зрозумі�
ли на Заході.

— Чому Ви обрали фантастич�
ний напрямок?

О. П.: Узагалі�то мій напрям
можна назвати символізмом, ще я
називаю його соцреалізмом, тобто,
соціальним реалізмом. Хоча, зви�
чайно, це жарт. Я не прив’язаний
ні до яких “ізмів” і показую в своїх
картинах те життя, яке бачу. Зупи�
нятися тільки на фантастиці я, зро�
зуміло, не збираюсь.

Як казав Бальзак, художник по�
винен розмірковувати з пензлем у
руках. Я не можу стверджувати, що
обрав фантастику чи символізм, то�

му що це модно і продається. Я ма�
люю те, що мені подобається. І не
люблю, коли на виставках худож�
ники декларують промови�концеп�
ції. Рембрандт або Рєпін ніколи не
проголошували якихось концепцій,
а ту маячню, яку казав Сальвадор
Далі, зараз ніхто не згадує, пам’ята�
ють тільки його картини.

— Пані Олю, а чому Ви взяли
участь у конкурсі саме наукової
фантастики?

О. М.: Якби я знала загалом,
які є міжнародні конкурси, то і в
них узяла б участь. Але річ у тім, що
в Україні це майже секретна інфор�
мація. Про інші конкурси я просто
не знаю. Хоча, певно, Міністер�
ство культури повинно таку інфор�
мацію відслідковувати й оприлюд�
нювати, аби піднімати вітчизняни�
ми талантами реноме країни.

Як професіонал�ілюстратор, я
маю вміти малювати все, наприк�
лад, проілюструвати казку, підруч�
ник математики або телефонний
довідник...

Мені здається, що на початку
XX століття говорити про стилі і
напрями було доцільно, а в XXI
столітті це втратило сенс, зараз не
існує навіть моди в одязі, є певний
дизайнер, що уособлює певний
напрямок. Тобто очевидна персо�
ніфікація.

О. П.: У принципі це питання
не художника, це питання гляда�
чів, а взагалі, це — питання часу.
Художник не повинен замислюва�
тися про стиль, він повинен просто
малювати.

О. М.: Відсилаючи роботи на
конкурс, я навіть не думала, що їх
визнають як фантастичні. Але так
сталося.

— Хоч що б там казали, але Ва�
ші твори фентезійні, містичні, є в
них певна магія...

О. П.: Головне, щоб у них не

було штучності, висмоктаності з
пальця. Східний мислитель Ошо
висловився: “Люди здатні аплоду�
вати феєрверку, а не сходу сонця”.

Щодо магії і підсвідомості, то
цю тему дуже розкручував згадува�
ний мною Далі. Але мені здається,
що він обманював не стільки себе,
скільки глядача. Це все були рек�
ламні ходи. У багатьох його карти�
нах є настрій, їх цікаво розглядати,
але іноді не зрозуміло, що він хотів
сказати. Коли його запитували,
Далі відповідав, що то його підсві�
домість малювала, він сам не знає,
що це таке. Я ж у мої картини зак�
ладаю певні ідеї і мені важливо,
щоб вони були зрозумілі людям:
українцям, іноземцям, освіченим і
не дуже, білим, чорним, жовтим...
Головне, щоб люди мене розуміли,
і разом із цим не хочу опускатися
до рівня плаката.

До речі, я своїх картин не моде�
люю і не конструюю. Зазвичай
приходить якась ідея в готовому
вигляді, залишається тільки пере�
нести на полотно.

О. М.: У мене, певно, все відбу�
вається навпаки. Я йду від асоціа�
цій: від почутої фрази, від музики...
Якось я почула слова “острів Каліп�
со”, асоціацію, що виникла, викла�
ла на акварельний папір, зробила
роботу. Тобто я починаю інтуїтивно
малювати сама не знаю що. І потім
раптом виходить щось цілісне. Я ні�
коли не тримаю всієї картинки в го�
лові одразу, я так не бачу.

— Чи повинен сучасний молодий
художник бути також шоуменом,
менеджером, аби просувати свою
творчість в умовах України, де ми�
тець, як правило, не може собі доз�
волити власного агента?

О. П.: Мені здається, це треба
робити, але щоб шоу�бізнес не ви�
ходив на перший план, тобто, коли

наріжним каменем стає розкрутка,
а не робота.

О. М.: На жаль, сучасна дій�
сність вимагає цього, але не всім
талановитим людям дано бути шо�
уменами і продюсерами. Щаслив�
чики вибиваються в перші ряди.

У будь�якому разі вважаю, що в
сучасній Україні вкрай потрібно
більше приділяти уваги художни�
кам. У нас дуже сильна образо�
творча школа світового рівня.
А спонсорують, як правило, співа�
ків і спортсменів.

О. П.: А я вважаю, що худож�
никам не треба приділяти ніякої
уваги, особливо з боку держави. Бо
якщо розпочнуться якісь державні
програми, потечуть якісь кошти,
то ми знову повернемося до Спіл�
ки художників, до закупівельних
фондів і до блату.

Наші люди люблять мистецтво
і хоч живуть не дуже добре, але
витрачають гроші на картини. Як�
що вся Україна буде жити краще, а
люди, відповідно, заможніше, то
це й буде підтримка для художни�
ків. Люди не дурні, вони розумі�
ють, де картина зроблена з душею,
де мистецтво, а де просто піар, кіч і
“злоба дня” — аби тільки продати.

О. М.: А я не згодна з тим, що
художникам не треба приділяти ні�
якої уваги. До революції Терещен�
ки брали на повний пансіон тала�
новитих людей, забезпечували по�
лотном, пензлями, фарбами, орга�
нізовували виставки. І виростали
великі художники. А нині що? Я
вважаю, що свої повинні любити
своїх, і це має бути державною по�
літикою. Так в усіх цивілізованих
країнах робиться. Ну, хоча б запо�
чаткували нові всеукраїнські кон�
курси для художників...

Володимир КОСКІН

ÌÈÑÒÅÖÒÂÎ ² ÊÎÐÄÎÍÈ: ÓßÂÍ² ² ÐÅÀËÜÍ²
А чи знаєте Ви, шановний читачу, що і серед художників є свої “оскароносці”? Тоб�

то існує вельми престижний міжнародний конкурс Рона Хаббарда в Америці, перемога
в якому прирівнюється до кінематографічного “Оскара”. І от нещодавно відбулася сен�
сація — на останньому конкурсі (переможці, до речі, визначаються анонімно) серед
дванадцяти лауреатів виявилося троє молодих українців — кияни Ольга МАДЯР, Олек�
сій ПАРАМОНОВ і полтавець Юрій БОБРИКОВ.

Із першими двома у нас відбулася бесіда. Але спочатку — кілька слів про сам кон�
курс, що називається “Письменники майбутнього” й “Ілюстратори майбутнього”. Хаб�
бард, будучи найпопулярнішим фантастом (автором, до речі, “Діанетики”), знав, як
складно письменнику�початківцю пробитися, тому заснував цей конкурс саме для то�
го, аби допомогти молодим авторам. Він також розумів, що не менш складно художни�
кам�ілюстраторам. Тому й з’явився конкурс�тандем, де письменник і художник ідуть
пліч�о�пліч.

Судді на цьому конкурсі — виключно світові зірки, живі легенди. Із художників: Боб
Еглтон і Френк Фразетта. З письменників — Фредерик Пол, Енн Маккефрі, Хол Кле�
мент, Роберт Сильверберг, їх заслужено вважають класиками світової фантастики.

Конкурс Рона Хаббарда — це грошові призи, безоплатний проїзд і проживання, екс�
курсії, майстер�класи. А ще — церемонія нагородження, телебачення, преса, голлівуд�
ські кіно� й музичні зірки, у фіналі реально можна познайомитися з Шерон Стоун, Томом
Крузом, Джоном Траволтою, Чіком Коріа...

Але всього цього наші лауреати не побачили, бо їх до Америки не пустили. Однак усе
по порядку.

Олексій Парамонов “Ходіння по водах”

Ольга Мадяр “Острів Сіам”
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Мене завжди цікавили перехід�
ні епохи і люди помежів’я.

Ми живемо в перехідну добу,
котра, зрештою, починає набирати
нездорових ознак безперервної пе�
рехідності. Помежів’я як стабільнос�
ті. Почекаємо інших часів? Пишучи
це речення, я чомусь засміявся...

Натомість людина переходу,
особистість, котра сповідує релігію
межових станів, екзистенційний
екстремал не залежить від часових
поясів, прогнозу економічної по�
годи чи настрою якого�небудь ки�
шенькового диктатора.

Хто ж ця людина і як її розпіз�
нати? Чим вона цікава або небез�
печна? Чи може прищепити пси�
хічний вірус? Які її тріумфи і траге�
дії? Якщо вона громадянин Украї�
ни, то за яку партію голосуватиме
на виборах�2006?

Цей тип людини, як і все на
світі, також різноколірний. Одразу
викреслюємо зі списків переляка�
них нудних філістерів, усіляких ду�
полизів та інших дрібнокаліберних
добродіїв і добродійок. Також на�
разі нас не цікавлять замежові лю�
ди, тобто хворі чи деґраданти. Сьо�
годні не про них...

Цей тип здатен сказати “так”,
де інші кажуть “ні”. Або — навпа�
ки. Людина межі не переживає за
утеплення персонального клозету
й ніжність туалетного па�
перу для персональної
задниці.     Її вабить ри�
зик. Вона ненавидить ти�
хе й гидотне болото стаґ�
нації. Канатопрохідник
може стати бомжем або
олігархом, але ні тим, ні
іншим надовго і всерйоз.
Зате він ніколи не буде
чиновником чи ревізо�
ром. Він може бути дре�
сирувальником тигра, але
ніколи — людини. Лю�
дям межі будь�яка дидак�
тика малоцікава, хіба що
задля краси експеримен�
ту.

Прихильник згущен�
ня життєвого простору
незрідка шокує вузьколо�
бого міщанина духу. Ка�
натоходці життям можуть
часто помилятися і чесно
змінювати власні переко�
нання, поневаживши
заскорузлість і стереотип.
Вони, як правило, є важ�
кими для співжиття із
найближчими, а іноді —
й нестерпними. Їх люб�
лять і ненавидять. Пере�
важно їх люблять чи при�
наймні толерують такі ж

канатоходці, яких на білому
світі не так уже й мало. Пере�
важно їх ненавидять “добропо�
рядні” і “високоморальні”. Ці
добродії готові їх нищити, по�
неважувати пересудами і дріб�
неньким глумом, бо життя ка�
натоходця — виклик малоціка�
вому міщанському тлінню.

Їх звинувачують у розкла�
данні моралі (що ж то за мораль
така, котру можна розкласти?)
і соціальній окремішності (ну�
мо, пригляньмося уважніше до
збірного, громадського, загаль�
ного, — чи не знайдемо там, по�
руч із квітами, куп лайна?..).
У викличній поведінці й епатаж�
ній зовнішності (не думаючи
про те, що бути серед чорних во�
рон білою є і щастям, і тягарем).
У вар’ятстві й непостійності (хо�
ча немає більш непослідовних,
окрім питань процвітання влас�
ної кишені, як “пристойнозак�
роєні”). У якихось зрадах і не�
пристойностях (не плутаймо зі
зрадою Батьківщини, адже лю�
дині параграфа легко піднайти
міх звинувачень для людини ін�
дивідуальної правди).

Звісно, канатоходці — не гімна�
зистки�відмінниці. Іноді вони на�

правду здатні на гидотні вчинки, бо
ще ніхто й ніде не зумів ліквідувати
інший бік медалі. Але в їхньому
житті немає місця для підлоти. Де�
коли вони, прагнучи лише творити,
руйнують. Проте навіть у своїй де�
структивній одержимості канатохо�
дець залишається внутрішньо чес�
ним. Іноді вони, переповнені по
вінця власною травматичною дитя�
чістю і безхитрісним еґоцентриз�
мом, є однобокими та відразливи�
ми. Що ж, пробачмо дорослій дити�
ні її невротичну інфантильність...

Завдяки канатоходцям існує
мистецтво, екстремальні види спор�
ту, драматичні та запаморочливі істо�
рії кохання і всілякі інші книги ре�
кордів Гіннесса. “Канатників” пере�
важно цікавить не слава (з її апло�
дисментами, порожнечею і правиль�
ною поведінкою об’єкта кумириза�
ції), а повносиле проживання кожної
години чи року. Ці акробати й експе�
риментатори кохаються у марґіналь�
ному. Нетиповому. Півзабутому. Екс�
центричному. Такому, як вони.

Енергія канатоходців величез�
на. Припускаю, що у їхніх нутро�
щах завбачливо заховані творцем
декілька креативних моторчиків.

Ви, безперечно, знаєте таких
людей. Спілкувалися з ними, лю�
бите або ненавидите їх. А ви самі...
Можливо, і ви — канатоходець?..

Степан ПРОЦЮК

«ЯК РОЗБУДИТИ РОЗУМ, ЩО ЗАСНУВ?»
Мабуть, усе це дуже умовно: перехідна доба, втрачене поколін�

ня... Зрештою, з таким підходом усе покоління початку двадцятого
можна вважати втраченим. Що воно бачило? Голод, війна,
смерть... А добу середньовіччя вважати перехідною... Таким собі
мракобіссям, затемненням розуму перед мажорним ренесансом.
“Кожен час треба оцінювати за ознаками, які для нього характерні.
Не прикладаючи готових формул...” Важко не погодитися з Євге�
ном Сверстюком. Попри все бринить сумнів... Чи змінилася, при
всіх яскравих ознаках еволюції, людська натура? У когось, мабуть,
уже готова відповідь у кишені. Не кваптеся... Принаймні метафори�
ка Франциска Гойї за кілька століть не застаріла. Ті ж потворні ли�
ця... Особисто для мене питання залишиться риторичним. Але в
той чи інший спосіб на нього відповідатимуть інші...

Якщо не підводить інтуїція, то в досить розмитих рисах “канато�
хідця” письменника Степана Процюка бринить “туга за патрицієм”,
героєм... В одній із останніх програм “Альтернатива” на радіо
“Свобода” Андрій Охрімович із журналістом Вахтангом Кіпіані роз�
вивали тему конформізму та людської гідності... 

ÏÎÇÈÖ²ß,
ÏÎÒÎ×ÅÍÀ
ØÀØÅËÅÌ...

ВАХТАНГ КІПІАНІ 
ПРО КОНФОРМІЗМ 
ТА НОНКОНФОРМІЗМ
— Як будь�якій деревині влас�

тиво гнутися, так і людина під жит�
тєвими обставинами згинається.
Тим часом герої — це також лю�
ди... Але від інших вони відрізня�
ються тим, що не бажають підлаш�
товуватися під оточуючий світ. Інші
ж — просто живуть. Їхній конфор�
мізм і є тим основним суспільним
матеріалом, котрий нездатний чи�
нити опір, взяти зброю чи сказати
“ні”, коли це необхідно...

— Майдан — це вибух нон�
конформізму?

— Безумовно, то був вибух гро�
мадянської зрілості, вибух націо�
нального патріотизму. То був хепе�
нінг. Треба розуміти, що дуже вели�
ка частина людей приходила поту�
суватися, послухати музику, покри�
чати... І нарешті — це була сміли�
вість без загрози. Я чудово розумів,
що якби тільки міфічні танки чи омо�
новці справді були десь поблизу, то
третина народу зникла б одразу. А
ще третина б утекла, зачувши цього
танка ще на розі Грушевського...

— А цей “парад планет” на
“5 каналі”, коли журналісти по�
чали сходитися з покаяльними
обличчями...

— Журналісти підтримували
Майдан. Тому що так далі жити, як
за часів Кучми, було неможливо.
Якби не брутальний тиск із боку
влади, то, безумовно, не було б і
щирого бажання перемоги Ющен�
ка...

— Чи таким уже щирим було
це бажання... Чи не було це ва�
ріантом конформізму? 

— Думаю, про людей із “1+1” не
треба говорити, що вони пішли із�за
кон’юнктури. Хоча, зрештою, і не
через цензуру. А через зраду і не�
можливість у своєму колективі від�
стояти певні принципи. Насампе�
ред принцип редакційної політики і
принцип поводження в колективі.
Мається на увазі, коли люди домов�
ляються про “одне”, а через дві го�
дини, після розмови з кимось із ме�
неджерів чи керівників, частина уже
задкує: “Ну, давайте відкладемо на�
ші плани...” Завтра вони взагалі мо�
жуть змінити своє рішення. У мене
був вражаючий момент розчару�
вання, коли я збирав підписи під
внутрішнім листом до менеджерів.
Це був жорсткий текст. Там ішлося
про те, що коли нас брали на робо�
ту, то ніхто не обмовився про зло�
чинні накази Банкової і примус їх ви�
конувати. Майже всі журналісти
ТСН підписали. А через деякий час
окремі люди почали тихенько підхо�
дити: “Давай ми знімемо свій під�
пис...” Незабаром зрозумів, що
кількість людей, яка вимагає зняти
свій підпис, серйозно зашкалює... Із
ними, звичайно, провели роз’ясню�
вальну роботу. Пам’ятаю, сказав:
“Історія — наука точна. Фактом є те,
що ви ці підписи поставили, але й не
менш безперечним фактом є не�
можливість опублікування та опри�
люднення цього листа. Коли поло�
вина прізвищ уже замальована
маркером, мені буде незручно пе�
ред тими, хто поставив підписи і го�
товий відстоювати свою професію
та право на гідність. Тож нехай цей
лист залишиться фактом історії у
мене в архіві. Може, його колись до�
ведеться надрукувати з пояснення�
ми. Але наразі все: історія про спро�
тив і нонконформізм в одному ко�

лективі закривається. Не маємо
права виходити до суспільства з по�
зицією, яка поточена шашелем...”

— Програма “Подвійний до�
каз” існувала при режимі Куч�
ми. Але перемогли “помаран�
чеві”, і твоя програма наказала
довго жити...

— Ми працювали в тому су�
спільстві, де були свої правила гри
і, очевидно, ми їх дотримувалися...
Але ці правила ми склали разом із
керівництвом каналу і домовилися,
що програма “Подвійний доказ”
буде про українську історію. Ма�
буть, ці п’ять місяців до виборів бу�
ли актом конформізму... Тому що
ми погодилися на угоду з менед�
жерами: робити програму не про
сучасний нерв, а про минуле. Але я
переконаний: для розумного гля�
дача вони були сучасними. Тому
що в той час, коли ми говорили про
Кінгір, про громадянський спротив
і про те, як люди були розчавлені
танками, уже був Майдан. Кожен
українець розумів, про кого йдеть�
ся і хто може бути розчавлений
танками. І коли ми говорили про
вбивство Бандери, люди також ро�
зуміли підтекст. Якщо політичний
лідер не здається, його знищують.
Обличчя Ющенка було найкращим
доказом. У принципі, наш вихід в
ефір був своєрідним актом кон�
формізму. Бо нонконформіст пови�
нен був кинути заяву на стіл і піти
на “5 канал”. Я цього не зробив.

— Але потрібна інформація
все одно доходила до людей...
У цілому програма була чесна...
Тепер проект згорнуто і тебе не�
має на цьому каналі... Чому?

— Я хочу працювати в органі�
зації зі зрозумілими правилами.
Тобто ми про них маємо домовля�
тися. Коли я не розумію, чого від
мене вимагають, і не розумію, чо�
му готові програми не йдуть в
ефір, і чому люди, які є “руконєпо�
даваємиє”, вібрують в ефірі, то ви�
магаю пояснень... Я працював на
каналі заради глядача. І знав: якщо
ми робимо передачу про Беслан,
мільйони людей вмикають свої те�
левізори. Зрозуміло, що ми не від�
кривали жодних секретів, зате
привідкривали щось для людей,
які живуть у звичайному обива�
тельському світі й не відчувають,
що поруч існують спецслужби,
зрада, дурні. Ці дурні спокійно мо�
жуть вистрелити з танків у школу...
І коли менеджер каже, що це не ці�
каво, то я взагалі відмовляюся ві�
рити у цікавість тем...

— Відповідальність за слово
в журналістській професії...
Твій варіант...

— Ми робимо продукт, який
впливає на суспільство. Навіть на
одну людину. Тому я, навіть пишучи
колонку в газету, думаю про те,
“как ето слово отзовьотса”. Про�
раховую наслідки цієї публікації.
Це не означає, що я маю бути обе�
режнішим. Я маю бути більш точ�
ним. Якщо я збрешу “тут і зараз”,
то це відгукнеться потім, навіть че�
рез багато років...

— Ми “з’їхали” до етичних
тем, і мені згадалося слово “те�
лекілерство”. Ти можеш навес�
ти якісь яскраві приклади теле�
кілерства?

— Це люди, які хочуть бути в
телевізорі, хочуть заробляти де�
сятки тисяч доларів і хочуть епату�
вати. От коли ці три компоненти
збігаються, ми маємо класичного
телекілера. Зокрема наш колишній
співвітчизник Сергій Доренко. Він
“мочив” Лужкова, Примакова і кого
завгодно... Тих, на кого вказував
Березовський. Усі розуміли, що він
працює заради грошей і слави.
Можливо, він навіть щиро ненави�
дів Лужкова. А можливо, навіював
це почуття, коли в чергове відкри�
вав свою чекову книжку...

Андрій ОХРІМОВИЧ

ЛІРИЧНА ОПОЗИЦІЯ

АЛЬТЕРНАТИВА

ÊÀÍÀÒÎÕÎÄÖ²

Ф. Гойя. СОН РОЗУМУ
Уява без розуму породжує неймовірних
чудовиськ, але у поєднанні з розумом
уява стає матір’ю мистецтв і джерелом

створення чудес.
Коли людина не прислухається до голосу

розуму, народжуються привиди 

Ф.  Гойя. ДО САМОЇ СМЕРТІ
Божевільні жінки залишаються 
божевільними до самої смерті. 

Це герцогиня, що прикрашає свою зачіску. 
Їй це не личить, але вистачає шахраїв, 

які запевняють, що її Високоповажність має
“божественний” вигляд (коментар Ф. Гойя)
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— Кожний час треба характе�
ризувати за ознаками, які для ньо�
го характерні. Оцінювати, не
прикладаючи готових формул.
Про ХХ століття дуже добре сказав
англієць Роберт Конквест у книзі
“Роздуми над сплюндрованим
сторіччям”. Автор дуже інформо�
ваний та ерудований. Я би радив її
прочитати людям, які замислю�
ються над цими питаннями. Вона
вийшла українською мовою у ви�
давництві “Основи”. Історія куль�
тури так склалася, що найбільш
високі уми працювали майже в од�
ному напрямку: вони підіймалися
духовно. Не будучи однодумцями,
переймали традицію спадкоєм�
ності. Відлік можемо почати від
античності. І зовсім невипадково
християнство акцептувало Плато�
на, Аристотеля, Сократа...

ХХ століття було деструктив�
ним. Сторіччя відчаю та втрати ві�
ри. Час ідеології. Зате з’явилися
різного роду авантюристи. Вони
легко кинули в розмін найбільші
цінності, на яких тримається лю�
дина. Кинули цинічно, не замис�
люючись, що з цього вийде. Вони
не працювали над тим, щоб зміц�
нити, укріпити людину. Їхня мета
— використати людські слабкості.

— Маєте на увазі ідеологічних
вождів?

— Так, насамперед їх. І до та�
ких пророків великої руїни, як
Ніцше, ставлюся з великою обе�
режністю: філософ був проти, щоб
його книжки використовували, як
керівництво до дії... Про злочин
Маркса годі й говорити. В основі
його Маніфесту лежить абсолютно
деструктивне начало. Тобто попе�
редню філософію, яка пояснювала
світ, змінила філософія руйнації
(“Як змінювався світ”).

— Чому це вчення стало таким
спокусливим для людей? Чому вони
так повірили, так віддалися тій
“червоній чумі ХХ століття”?

— Чому... Не думаю, що це
просте питання. Було б надто спро�
щено вважати, що цьому сприяв
лише меркантильний чинник. На�
чебто людей заманили мрією про
матеріальне благо, якого не могла
дати релігія. Загалом це вчення
потрапило в момент великої ду�
ховної озлобленості, моральної
кризи й занепаду. Люди не мали
достатньо сил, щоб його зважити і
відкинути. Тому найплодючішим
розсадником деструкції стала ду�
ховно ослаблена Росія...

— Росія, котра, попри все, вва�
жає себе найбільш духовною краї�
ною, з найбільш чистим і душевним
народом, котрий почергово вистав�
ляє лєнінські та православні гасла...

— Бачите, ця країна тому і ви�
ставляє православні гасла, що не�
спокійно себе почуває. Вона не�
певна себе, і тому галасує. Це мені
нагадує відому доповідь Сталіна

після війни. Окреслюючи най�
слабші сторони своєї системи, він
доводив, що саме завдяки їм СРСР
переміг.

— Ми говорили про кризу
ХХ століття... А чи зробило виснов�
ки ХХI століття? Чи є тенденція
до аналізу, обмірковування?

— Люди твердо знають, що іс�
торія нічого не вчить, але все одно
вимагають, щоб вона їх учила і по�
давала висновки. Те, що ми зараз
маємо у XXI столітті, — не резуль�
тат умовиводів. Великі зміни від�
буваються поза нашою свідомістю.
Ці зміни очевидні, але їх не завжди
розуміють. Наприклад, ми думали,
що Чорнобиль — просто наша на�
ціональна катастрофа. Тим часом
саме він дав світові сигнал до де�
монтажу старої системи. Чорно�
биль започаткував зміни у Кремлі.
Практично після цього вибуху ста�
ло зрозуміло, що нагромадження
атомної зброї — безглуздя, і потрі�
бен демонтаж усієї, так званої, во�
єнної доктрини. Це приклад, коли
велике нещастя дало світові ім�
пульс. Ніхто не думав, що ця сис�
тема так швидко впаде...

— Було відчуття, що вона віч�
на...

— З’являлися різні публіка�
ції... У деяких ставилося питання
“Чи проіснує СРСР до 1984 ро�
ку”... І в Оруела був роман на цю
тему... Але все одно вважалося, що
це просто гра з драконом, а не вга�
дування дати. І ніхто не сподівав�
ся, що система впаде сама. Дуже
боялися, що те величезне нагро�
мадження зброї піде в хід. Боялися
Росію — країну, яка визнає силу і
тільки силу. І раптом виявилося,
що слабенький дисидентський рух
викликав “гласність”, розхитав
імперію. Рух, який ставив в осно�
ву права людини і свободу слова.
Але цього було достатньо, щоб по�
валити Берлінську стіну. На на�
ших очах сталося диво. І ми не
зрозуміли... Це диво важко було
передбачити і ще важче осмисли�
ти. Триста років імперія будувала
доктрину, основою якої була вічна
дружба з Україною. Якби хтось
сказав, що в 1991 році Україна
майже одностайно проголосує за
відокремлення, — абсурд!.. Коли
Єльцин дізнався, що готується ре�
ферендум, він потирав руки від
радості. Думав, що тільки підкрі�
пить формулу “навіки разом”...
А тепер подивімося, який народ
проголосував за незалежність:
здеморалізований, скалічений,
позбавлений інтелігенції. У краї�
ні, де людина людини не чує... Це
друге диво, яке сталося на наших
очах. Ми його недооцінили. Без�
перечно, тут є рука Провидіння.
З тією спадщиною, яку залишило
нам ХХ століття, дуже важко щось
збудувати. У нас виникли партії,
які зі спокійною совістю можна

було б назвати партіями негідни�
ків. Вони навіть не приховували
того. І раптом у тій брудній атмо�
сфері — моральна революція ми�
нулого року! Думаю, вона стала
великим приголомшенням для
всіх. Ми учасники подій, які на
зміну насильства утверджують
принцип моралі. Незважаючи на
великий дефіцит моралі... Україн�
ський світ іде дорогою великих
змін... Дорогою, якої його не вчи�
ли...

— У контексті довготривалих
хитань між сходом і заходом, чи ре�
ально для України знайти свій окре�
мішний шлях розвитку?

— Хитання між сходом і захо�
дом — дуже природне. Україна —
це велике розбурхане море. І ясно,
що величезна маса людей хитаєть�
ся туди, куди її схиляли століття�
ми. Тобто вона інертно тягнеться
до сходу. Разом із тим розум підка�
зує, що на схід дороги немає. Росія
— сліпа й інертна сила. Вона на�
віть не знає, що з нею трапилося.
Власне, сьогодні ми маємо справу
з інтелектуально і морально збан�
крутілою країною. Вона не може
піднятися до самоусвідомлення.
Не кажучи вже про покаяння та
самоочищення.

Ще одне з великих чудес, яке
сталося, — це утвердження укра�
їнського імені в світі. Ми навіть
не уявляємо, до якої міри воно бу�
ло спаплюжене. Сприяли повії,
які поїхали на захід, і повії, які
очолили український уряд. Важко
собі уявити більших моральних
банкротів, ніж перші два прези�
денти — Кравчук і Кучма. Велике
посміховисько і ганьба. І разом із
тим усе це якось раптом упало, і
світ почав доброзичливо дивити�
ся в наш бік. Раніше знали тільки
декілька українських імен. Наші
поети�мученики були гарними
іменами, але для світу не дуже ве�
ликими...

— Просто світ про них нічого не
знав...

— Це для мене одне й те саме.
Хоча не можна сказати, що світ та�
ки нічого не знав. Принаймні ре�
акція на смерть Стуса була на рівні
президентів найбільших країн За�
ходу. На жаль, через слабке інфор�
маційне поле, ми й досі не зробили
популярними славні українські
імена...

— У нашій державі дуже попу�
лярними є консультанти, експерти,
політологи... Але чому така слабка
затребуваність у моральних авто�
ритетів?

— По�перше, що таке “у нашій
державі”? Наша держава — це на�
ші державці. Адже якщо говорити
про моральні авторитети Кучмі чи
його колишньому адміністратору,
то для них ці слова нікчемні. Якщо
ви їм нагадаєте Євангельське по�
ложення про силу слабкості, для

них це буде порожнім звуком. Для
цього треба бути на певному щаблі
морального й інтелектуального
розвитку. Нам бракує таких людей.
Протягом століть робився відсів і
селекція поміж інтелігенції. Щоб
не було кому навіть розуміти, хто є
авторитет. Маємо спадщину тих
часів і не піднялися високо... 

— Попри все церкви чи не в кож�
ному селі... 

— Кількість церков не єднає
народу і не є показником його мо�
рального рівня. Але, думаю, в на�
роді є набагато більше релігійного
духу, ніж у церквах. Деякі наші
церкви політично заанґажовані.
Найбільша церква, яка тепер є в
Україні, у прямому розумінні сло�
ва виникла із союзу з лукавим.
1943 року Сталін і Берія вирішили
відновити Московський патріар�
хат. Його розбудували за допомо�
гою НКВД. Тож сьогодні там ті са�
мі кадри, і носять вони під рясами
ті самі ордени і пишаються ними.
У найкращому становищі Греко�
Католицька Церква, бо вона має
вишколені на заході священницькі
кадри. Їх поповнюють люди, які
проходили чернечий послух.

— Пане Євгене, я сприймаю на
віру, що християнство — для силь�
них духом... Але що Ви можете ска�
зати тим, хто вважає християн�
ство релігією слабких?

— По�перше, ця концепція
з’явилась у період великого духов�
ного занепаду. Її виразником став
Ніцше. У математиці є спосіб до�
ведення від супротивного. Зараз
ми спостерігаємо у суспільстві цей
спосіб. Ми побачили наслідки
впровадження релігії “сильних”.
І в результаті — повну дискредита�
цію культу сили. 

— Вас не лякає потужність
сектантського руху в Україні?

— Сектантський рух — ознака
великої розпорошеності у су�
спільстві. Православна Церква не
виконує своєї місії. І не тільки то�
му, що вона — поділена. Там бра�
кує позитивного духу й любові,
яка б притягувала людей. Панує
дух ворожнечі. Передусім поміж
єпископату... Цим користуються
засновники різноманітних релігій�
них сект. Україна для них — дуже
привабливе поле. В нашому народі
вони відчувають більший попит,
ніж серед інших націй. 

— Ловці душ...
— Так, ослаблених душ. І якою

мірою вони рятують, нам ще не
зовсім зрозуміло, але вони працю�
ють на “поділ”. Для народу це ду�
же шкідливо. Зрештою, маємо ус�
падкований “поділ”. Є в Шевчен�
ка такий вираз “Свої люди як чужії

— ні з ким говорити”. У нас немає
праці на об’єднання та формо�
творчість. Немає тієї сили, яка б
духовно єднала націю. Занадто ба�
гато в людей негативної енергії та
обмаль позитивної. Люди не вмі�
ють запропонувати один одному
гарну книжку чи газету. Зате дуже
швидко діляться своїми негатив�
ними емоціями про президента,
який не зробив їхнього життя за�
можнішим. Вони знаходять вин�
них... Цілком зрозуміло, що жодна
революція, навіть якщо вона не та�
ка “мокра” та “червона”, як 1917
року, не зробить людей кращими.
Не змінить і не наповнить. Вони
будуть завтра ті ж самі, що й учора.
Совєтський режим силою страху
притлумлював негативні емоції,
тримав у шорах...

— Бо це ж непорядок...
— Суспільство тим часом на�

вчилося подвійного стандарту —
показувати дулю в кишені. Тепер
йому дозволено показувати дулю
назовні. І цей негатив оформився
в цілі партії. Є партія негідників,
є партія тих, що скавчать, є партія
тих, що плюються. Ми спостеріга�
ємо об’єднання різних форм ду�
шевнохворих людей.

— Тобто, знову можемо повто�
рити, що історія нічого не вчить...
Коли ж цим негідним утворенням
прийде край?

— Думаю, що в подібній формі
сортується зіпсутий людський ма�
теріал. Ці партії з’являлися уже ба�
гато разів і думали, що перемо�
жуть. Але терпіли поразку... Зна�
чить, позитив є. 

— Попередньо Ви казали, що
будь�яка революція не дає поштовху
чи заряду для очищення. Тоді звідки
його чекати? Це має бути якесь са�
моусвідомлення, мовчання, мислен�
ня... Але як спонукати думати?

— Це вічне питання... “Фанта�
зіє, ти сило чарівна, що збудувала
світ в порожньому просторі...”
І далі Леся Українка завершує роз�
дум: “Як научить байдужих почу�
вати, як розбудити розум, що за�
снув?” Вічне українське питан�
ня... Аби приспати, над тим розу�
мом добре попрацювали... Най�
важчий тягар лежить на ентузіас�
тах. Між іншим, коли у XIV сто�
літті була епідемія чуми, то здава�
лося, що ніякої надії немає. Але
знайшовся один лікар і пішов лі�
кувати. Із точки зору здорового
глузду, — то був нонсенс. Але він
почав щось робити... Кожен чес�
ний крок, кожен одважний крок
оцінюється. Люди бачать більше,
ніж ми собі уявляємо.

Уляна ГЛІБЧУК 

МОРАЛЬНИЙ АВТОРИТЕТ

За всіх темних часів є такі, що позбавлені спадку, —
їм не належить минуле. Та й ближче наступне —
не їхнє.
Людям далеко й до ближчого навіть. Але
ми через це не вагаймося. Дужче в собі зберігаймо
пізнаний образ. Він поміж людей вже стояв,
поміж недолі стояв і поміж нічогонезнання
стояв, як існуючий, зорі до себе пригнувши
з неба безпечного. Ангеле! Це я тобі
тут покажу! Хай в зіницях твоїх
він піднесеться, врятований врешті

й стрімчастий.
Мури, пілони, сфінкси, аркади, підпори,
в занепалих або почужілих оселях — сірий собор.

Райнер МАРІЯ РІЛЬКЕ, 
із “Дуїнянських елегій”

ÊÎÆÅÍ ÎÄÂÀÆÍÈÉ ÊÐÎÊ ÎÖ²ÍÞªÒÜÑß...
Нещодавно ми роз�

прощалися із ХХ сто�
літтям. Мабуть, най�
жорстокішою добою в
історії людства. Із чим
ідемо в новий вік і нове
тисячоліття? Кажуть,
тільки людині власти�
ва історична пам’ять…
Чи навчила нас чогось
історія? Про все це в
розмові з філософом,
релігієзнавцем, ре�
дактором часопису
“Наша віра” Євгеном
СВЕРСТЮКОМ.
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— Ваша думка про існуючі про�
екти закону про мови…

Лілія Григорович: Нам сьогодні
треба писати проекти на підтрим�
ку української мови. А з тих, що
вже запропоновані, — якщо вони
звужують вплив української мови,
то, звичайно, за них голосувати не
буду. 

Степан Хмара: Там дуже багато
законопроектів, які намагаються
просунути ідею двомовності. Я ка�
тегорично проти цього. Тому що я
був у групі тих, хто доклав макси�
мальних зусиль, аби в нас була 10
стаття Конституції такою, якою
вона є, де єдиною державною мо�
вою на всій території України виз�
нається українська. І питання про
якісь там двомовності ні під яким
приводом не повинно ставитися,
бо це суперечить Конституції і на�
шій національній безпеці. Тому що
питання мови — це питання вели�
кої політики. Бо тут не йдеться про
те, що утискаються права тих, хто
не володіє українською мовою:
в Україні всі мають можливість
оволодіти українською. А той, хто
йде на державну службу, повинен
володіти державною мовою. Це за�
гальноприйняте правило в цілому
світі. Чи можна уявити, що у Фран�
ції, в Німеччині, в Америці чи в Іс�
панії чиновник іде на державну
службу і не знає відповідно фран�
цузької, німецької, англійської чи
іспанської мови? Це — абсурд. Там
такого не може бути. Це тільки в
нас можливе. Це все�таки відбува�
ється з вини вищого державного
керівництва, яке мало б робити
все, щоб виконувалася 10 стаття
Конституції. Знаєте, якби така
принципова позиція була, то, я ду�
маю, давно б уже ці провокації і
спекуляції на ґрунті мовного пи�
тання відійшли в минуле.

Сергій Соболєв: Вважаю, що в
нас на сьогодні є діючий закон,
який не виконаний. Причому не�
виконаний на 50 %. Нам треба ви�
конувати той закон, який є, фінан�
сувати з бюджету, створювати від�
повідні умови, і я думаю, що все
буде нормально. А те, що зараз від�
бувається, то це завжди буває пе�
ред виборами, коли намагаються
розіграти чинник російської мови
чи Росії і думають, що так зберуть
свої відсотки. Дивіться, до чого
компартія докотилася, уже ледь�
ледь збирає трішки більше 4 % го�
лосів. Це буде очікувати й на інших
авантюристів, які намагаються на

роздмухуванні міжнаціональних
проблем будувати свою політику в
Україні.

— Як характеризуєте рік, що
минає?

Л. Г.: Цей рік запам’ятається
мені на все життя, тому що ми під�
нялися з колін і рушили. Я не
знаю, звідки взялася ілюзія, що всі
зміни мали відбутися миттєво? На�
ша четверта влада, за свободу слова
для якої ми так боролися, іноді ро�
бить — чи з власної волі, чи з при�
мусу — якусь незрозумілу префе�
ренцію для суспільства. Весь час
чую від журналістів: ви розчарова�
ні? Минуло сто днів — вам стало
жити краще? А я думаю, а якби хто
запитав у селянина: ви вчора поса�
дили зерно — вже сьогодні вроди�
ло? То сказали б, що людина, яка
про це запитує, — не фахівець, не
знає періоду вегетації рослин. То
чому ж маємо сприймати як фахо�
вого журналіста того, котрий після
100 днів запитує, чи стало жити
краще? Я все це говорю до того, що
свободою слова також треба вміти
користуватися, тому що свобода
слова може повести до раю, а може
й до пекла. І після того величезно�
го піднесення свобода слова поча�
ла сама вганяти людей у депресію.
Бо хоч Президент у нас народний,
але ж парламент — антинародний,
обраний 2002 року за допомогою
адмінресурсу, місцеве самовряду�
вання — антинародне, за винят�
ком, можливо, окремих реґіонів,
судова система — антинародна.
Постає питання: чи можна зробити
диво при такій відсутності демок�
ратичної вертикалі? Ми 75 років
будували “свєтлоє будущєє”, а за�
кінчили талонами на побутові то�
вари першого попиту. Ми 14 років
мали двох Леонідів: Макаровича і
Даниловича, — і закінчили в 2003
році у списках найкорумповані�
ших країн. Тобто за 90 років дива
не сталося. Чому ж ми довели лю�
дей до того, що вони через 100 днів
почали очікувати на диво?! 

Хоча диво все ж відбулося.
Ми, українці, довели світові, що
добро перемагає зло. З огляду на
це я хочу всім побажати, щоб цей
період неповторного часу, цієї
епохи, до якої ми йшли століття�
ми і яку пережили, був із нами
повсякчас як оберіг, як святиня,
яка стоїть у вівтарі, і допомагав, і
надихав, оберігав.

С. Х.: Рік, що минає? Насампе�
ред це великий рік — рік україн�
ської революції, рік, коли україн�
ський народ продемонстрував
свою потенційну силу, довів, що
він може, вміє захищати свою
честь і гідність. Бо саме йшлося
про честь і гідність, коли влада пе�
рейшла вже всі межі приниження
наших громадян і не хотіла рахува�
тися з тим правом, яке зафіксова�
не в Конституції: що єдиним дже�
релом влади в Україні є україн�
ський народ. І саме те, що відбува�
лося під час президентських вибо�
рів, спровокувало революцію, яка
стала великим стрибком у розвит�
ку суспільної свідомості. Я б хотів,
щоб завжди влада пам’ятала цей
урок, нинішня також, бо бачимо,
що не завжди це усвідомлюють.
Революція була не за те, щоб при�
вести і розсадити в кабінетах тих,
хто там нині сидить, — люди від�
стоювали зовсім інші принципи,

народ відстоював своє право. І
влада мала б розуміти, що вона —
наймит у народу, а не народ — най�
мит у влади. Це треба завжди
пам’ятати. Тому рік був дуже не�
простий, дуже нелегкий, але це був
славний рік української демокра�
тичної революції.

С. С.: Цей рік був визначаль�
ний в одному: ми перемогли всі ра�
зом, довели, що ми вільна нація,
нація, яка прагне європейських
цінностей. 

— Ваші побажання читачам
“Слова Просвіти”.

Л. Г.: Побажати хочу віри — ві�
ри в себе, у свої сили, у своїх рідних
і близьких, у свій народ, бо віра ка�
міння кришить, сказано у Святому
Письмі. І по вірі всім нам воздас�
ться.

С. Х.: Хочу привітати з ново�
річними й різдвяними святами,
побажати гарного настрою, актив�
ності, почуття гумору. І бути дуже
уважними — не дати себе ошукати
різним лицемірам�народолюбцям.
Це дуже важливо особливо напере�
додні надзвичайно відповідальних
виборів як до місцевих органів вла�
ди, так і до ВР, бо від цього залежа�
тиме подальший розвиток Украї�
ни, якою вона буде: чи україн�
ською, чи просто українською те�
риторією, де господарюватимуть
неукраїнці. Така небезпека є. Тому
не треба дивитися на зовнішні ат�
рибути й гарні обіцянки, а потріб�
но заглядати всередину, трошки
пошкребти — хто є хто, чи відпові�
дають гарні слова вчинкам. Бо буде
багато спроб ошукати. Їх роблять
ті, хто має дуже багато грошей (до
речі, ті гроші, як правило, вкраде�
но в українського народу). Тому я
закликаю до пильності, розсудли�
вості. Наше суспільство все�таки
вдосконалюється, стає досвідчені�
шим, тому сподіваюся, воно зро�
бить правильний вибір. І хочу на�
гадати, що нині — так склалося —
єдиною серйозною політичною ук�
раїнською силою є УНП.

С. С.: Для читачів побажання
одне, — щоб слово “Україна” ми
завжди вимовляли з гордістю, не�
залежно ні від чого. Єдине — робі�
мо все, щоб наші поводирі відчува�
ли, що вони прийшли до влади
тільки завдяки народу.

Записала 
Леся ТКАЧ

У КУЛУАРАХ ВР І ПО ВІРІ ВСІМ
НАМ ВОЗДАСТЬСЯ

Сприяння розвитку й розширенню обширів функціону�
вання української мови — серед провідних напрямів дія�
льності ВУТ “Просвіта”. А якщо переглянути “Слово Прос�
віти” за 2005 рік, то чи не найдражливішою і найчастіше
обговорюваною на сторінці “Мова єдина” поставала тема
законопроекту лідера СПУ О. Мороза, яким передбача�
ється надати російській мові статусу офіційної. 

Тож не випадково ми намагалися з’ясувати, — а що ду�
мають із цього приводу народні депутати? На наші запи�
тання відповідають Лілія ГРИГОРОВИЧ (фракція “Наша
Україна”), Степан Хмара (УНП), Сергій Соболєв (ПРП).

ÊÓËÜÒÓÐÍÈÉ ÖÅÍÒÐ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÌÎÑÊÂ²
ÏÎÂ²ÄÎÌËßª

Усе більше людей усвідом�
люють і вважають, що Культур�
ний центр став духовним по�
сольством України в Москві та
Росії. Це справді так.

Упродовж 2005 року було
проведено понад 130 заходів,
у тому числі 70 культурно�масо�
вих; 10 художніх і 5 фотовиста�
вок, близько 40 презентаційних і
тематичних книжкових верніса�
жів і 20 відеопрограм. Усього
протягом року в нас побувало
понад 12 тис. відвідувачів.

Центральним заходом місяця
стала презентація книги лауреата
Національної премії України імені
Тараса Шевченка Юрія Барабаша
“Тарас Шевченко: імператив Украї�
ни”, в якій узяв участь автор і за�
ступник директора Інституту літе�
ратури імені Т. Шевченка НАН Укра�
їни Сергій Гальченко. 

Учасники зустрічі з відомими
шевченкознавцями торкалися важ�
ливих питань підготовки до 200�річчя
з дня народження Тараса Шевченка,
передусім у Москві та Росії. Поет Ві�
талій Крикуненко звернув увагу на
необхідність підтримки шевченко�
знавчих структур в українській діас�
порі, зокрема в Уфі. Як відомо, вірш
“Чигрине, Чигрине...” Шевченко на�
писав саме у Москві 14 лютого 1844
року. Поет неодноразово відвідував
місто, тут у нього було чимало друзів,
— перебування Тараса Григоровича
в Москві потребує створення на цю
тему окремої книги.

Важливим моментом у серії за�
ходів, які пройшли в Центрі з нагоди
річниці Помаранчевої революції,
стала презентація 21 грудня доку�
ментального фільму “День сьомий”
за участю автора Наталії Фіцич, ре�
жисера Олеся Саніна та продюсера
Володимира Ар’єва.

У рамках проекту “Родом із Укра�
їни” 20 грудня відбулося відкриття
персональної виставки члена Спілки
художників Росії, українки Тетяни Ли�
сак�Поліщук. Наступною буде персо�
нальна виставка народного худож�
ника України Карпа Трохименка.

Спільний проект Культурного
центру і Комітету з культури Москви
“Юні таланти нового століття” по�
повнився літературно�музичною
композицією “Острів радості”, прис�
вяченою 90�річчю з дня народження
С. Ріхтера, уродженця Житомира.
Діти читали його листи і щоденники,
виконували твори українських і ро�
сійських композиторів.        16 грудня
з концертом класичної музики вис�
тупили лауреати міжнародних кон�
курсів Сусанна Григорян (скрипка) і
Тарас Заньчак (віолончель). У кон�
тексті вже згаданої булгаковської
виставки московський “Театр на
Юго�Западе” показав у Центрі вис�
таву “Майстер і Маргарита” (режи�
сер Валерій Бєлякович). Усе це спів�
пало з початком трансляції в Україні
й Росії телесеріалу “Майстер і Мар�
гарита” режисера Володимира Бор�
тка. До речі, у Культурному центрі
свого часу відбувся творчий вечір
цього талановитого майстра, який
родом із Києва.

Були відкриті книжкові вистав�
ки, зокрема до Дня Збройних сил
України. 

Серед новорічних урочистостей
відзначу веселе й хвилююче приві�
тання учнями нашої Недільної школи
працівників Культурного центру та
Посольства України в Російській Фе�
дерації. Традиційний Український
музичний салон, що проходить у
Центрі кожного останнього вівторка
місяця, 27 грудня мав яскраво вира�
жений новорічний характер.

Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО, 
генеральний директор Культурного

центру України в Москві, 
доктор історичних наук
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ÒÐÈ ÏÎÐÀÄÈ
Треба підсилювати національ�

ний імунітет, аби “великий, могучий”
бур’ян не розрісся у душах юних ки�
ян і не заглушив української частки
їхньої свідомості. Мабуть, частіше
потрібно організовувати семінари,
зустрічі з педколективами, на яких
би виступали: Іван Ющук, Анатолій
Погрібний, Володимир Яворівський,
— люди�епіцентри національної ду�
ховності, національної свідомості.
Після спілкування з ними в багатьох
освітян розкрилися б очі.

А передусім треба користуватися
рідною мовою в сім’ї. Київ мав би ста�
ти взірцем у спілкуванні вишуканою,
бездоганною українською мовою.

А педагогам, які не можуть
прищепити своїм учням любові до

рідної мови, я б радив видавати
зарплату не гривнями, а росій�
ськими рублями: замість 600 гри�
вень — 600 рублів. І нехай роблять
висновки. Звичайно, жарт. Але
якось треба дивитися на кінцевий
результат їхніх зусиль. А кращих
педагогів — заохочувати не тільки
морально, а й матеріально.

Нехай “Просвіта” несе світло в
темні ще душі багатьох громадян Ук�
раїни! Нехай оживає козацький дух!

Якщо ми знімемо з очей біль�
шості українців полуду сьогодніш�
ню, то скільки нової енергії, розуму,
сили додасться до лав патріотів.

З повагою

Микола ЛИТВИН,
м. Кролевець Сумської обл.

НЕЗАЛЕЖНА ДУМКА

ÇÍÓÙÀÞÒÜÑß!
Шановна редакціє! Чи не могли

б Ви дізнатися, хто і з якою метою
створив передачу “Життя відстан�
ню у 10 хв.” на першому каналі ра�
діо? У цій передачі свідомо на всю
Україну поширюється мовний сур�
жик. Це робить людина, яка хова�
ється під іменем Іван Митрофано�
вич. Наводжу приклади: “трєніров�
ку рєшил”, “дєцьке пітаніє”, “ето об�
надьожує”, “я прощон”, “животноє
купувати”, “а які цвіта, красота не�
вероятна”, “конєшно, заспокоїв”,
“плівку дощолкував”, “єхать када
будєм”, “до немінуємого свіданія”…

Якщо цей І. М. не знає мови, то
за яким правом йому надають мік�
рофон, а якщо він робить це свідо�

мо, то чому він не у в’язниці?
Чию волю з паплюження мови

він виконує? Що мені відповісти
онуку�третьокласнику, який запи�
тує, що значить “перве врем’я”?
Учасники цієї передачі маскують
свої прізвища, а адресу ховають
під поштовим індексом. Себе вони
називають центром освітніх ре�
форм, а фактично знущаються над
державною мовою. Мої телефонні
звернення за № 239�62�62 на ра�
діо до І. Чижа, гуманітарного мініс�
тра, також листовно до В. Яворів�
ського нічого не дали. Знущання
над мовою триває.

Микола ВОРОЖБИТ,
просвітянин, м. Маріуполь

А ВИ ЯК ДУМАЄТЕ?

ËÓÖÜÊÈÕ ×ÈÍÎÂÍÈÊ²Â
ÏÅÐÅÂ²ÐßÒÈÌÓÒÜ 
ÍÀ ÇÍÀÍÍß ÒÀ Â²ËÜÍÅ
ÂÎËÎÄ²ÍÍß ÄÅÐÆÀÂ-
ÍÎÞ ÌÎÂÎÞ

Так вирішили депутати міської
ради на 26 сесії.

За рішенням сесії при прийомі
на роботу посадові особи склада�
тимуть іспит на знання та вільне во�

лодіння державною мовою. А вже
працюючі чиновники міськвиконко�
му повинні до 1 вересня наступного
року скласти іспит з української.

Спеціально створена комісія
контролюватиме дотримання норм
сучасної української мови у ЗМІ, ді�
яльності інформаційних, рекламних
агентств, а також перевірить наяв�
ність українськомовних сигнальних
і попереджувальних знаків на будів�
ництвах, спеціалізованих закладах
та об’єктах.

ОФІЦІЙНО
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3 грудня 1923 року в Київському
оперному театрі імені Т. Г. Шевченка
відбувся літературний вечір, який
став одним із заходів, присвячених
зустрічі великої групи київських і
харківських письменників під гаслом
“На шляху до єднання”. Змордована
революцією і громадянською вій�
ною, голодом, холодом і тифами Ук�
раїна почала оживати, і свого місця
під сонцем шукали літератори. Жур�
нал під назвою “Нова громада” (уя�
віть собі: “загальнокооперативний,
економічно�науковий і літературно�
мистецький селянський часопис”)
опублікував груповий знімок, на яко�
му я нарахував 23 особи: 22 чоловіки
й одна жінка; вони стали кістяком лі�
тературних студій “Гарт” і “Плуг”.
Майк (власне, Михайло) Йогансен
сидить поруч із М. Хвильовим — во�
ни добре розуміли один одного й то�
ді, коли йшлося про грандіозні пер�
спективи комуністичної перебудови
світу, і тоді, коли треба було обстою�
вати самобутність української мови
й літератури, захищати її від домаш�
ньої і московської ідеологічної жан�
дармерії. 

Народився Йогансен у перед�
місті Харкова восени 1895 року.
Від батька успадкував працелюб�
ність і гарну німецьку мову, від ма�
тері — Ганни Крамаревської — гос�
троносий профіль, блискучі очі,
фотографічний портрет Шевченка,
а також Vrohnatur und Lust zum Fa�
bulieren (скромність і нахил до
фантазій — так про це говорив
батько). Вчився, а далі викладав у
Харківському університеті і його
Полтавській філії (історичний курс
української мови). З автобіографії:
“Уже бувши гімназистом, писав
вірші — російською і німецькою
мовами. Ці вірші не задовольняли і
були спалені купно щось у 1916 ро�
ці. Року 1918 почав писати вірші
українською мовою і знайшов, що
вони виходять природніше”.
Йогансен працював у різних жан�
рах, але в історії літератури ли�
шився насамперед як поет. Жарто�
ма скаржився, відповідаючи на за�
питання анкети “Універсального
журналу” (1929): “Не перемінивши
своєчасно прізвища на “Грецюк”
або “Стецюра”, бисть замовчан від
щирої української критики”. На�
справді Йогансен був фігурою ду�
же помітною на літературному не�
босхилі; тримався, умовно кажучи,
ближче до лівого флангу, але був
саме поетом, а не “братішкою”, і
не мав схильності до епатажу й
скандалів у стилі Семенка. Грав у
футбол і теніс, полював на качок,
палив люльку — і був симпатичний
Олександрові Довженку, який на�
малював прекрасний портрет пое�
та. Їхнє знайомство було плідним.
Йогансен (разом із колишнім ота�
маном Юрком Тютюнником, якому
радвлада начебто вибачила війну
проти більшовиків) написав сцена�
рій для фільму “Звенигора”. Ця
стрічка була четвертою, яку зняв
Довженко, — і першою, яка запо�
чаткувала його славу; поява філь�
му на екранах України (1928) стала
справжньою мистецькою сенса�
цією. Герой картини — тисячолітній
дід Невмирущий — упродовж жит�
тя шукає скарб для себе й людей.
Реальний, символічний і фантас�
тичний плани подій перетинаються
начебто випадково й невпорядко�
вано, а насправді творять потужну
ауру народної і саме української
поетики. Сценарний силует, збага�
чений потужною інтуїцією Довжен�
ка, почав жити новим життям;
Йогансен із захватом спостерігав
за фантасмагоричним дійством на
білому екранному полотні.

Юрка Тютюнника невдовзі
розстріляли; Довженка “в інстанці�

ях” уперше запідозрили в “буржу�
азному націоналізмі”; Йогансенові
ще не прийшла пора, і він писав,
писав…

РЕМОНТ ЗЕМЛІ

“З днів буденних, з буденних
людей//буде один//небуденний
день…” Йогансен мав 22 роки, ко�
ли почалося те, що згодом назвали
Великою і Жовтневою. Вочевидь,
свідомо сприйняв якщо не ідеали
(чи вони були?), то гасла революції
— зрештою, як і багато формально
освічених і душевно інтелігентних
людей на теренах Російської імпе�
рії. “І п’ятикутню в душу вдушує пе�
чать…” Хто? “Не Александер, не

Наполеон, не Кант,//А слюсар по
ремонту на Землі”. Була револю�
ційна романтика, і було відчуття не
лише своєї причетності, а й відпо�
відальності за “ремонт”. 1921�го
року М. Йогансен, В. Сосюра і
М. Хвильовий видають “Наш уні�
версал”, рядки його засвідчують
настрої багатьох митців: “Не з не�
гативною програмою руйнування
того, що саме розкладається, іде�
мо ми торувати нові шляхи, а яко
співці живої творчості пролетаріа�
ту, яко поети�піонери в яскравий
світ — комунізм. […] Наші лави
крилаті спаюватимемо залізною
дисципліною робочих ритмів і про�
летарських метафор. У цьому по�
передники наші й пророки Шев�
ченко і Франко. […] Мову україн�
ську беремо, яко певний і багатий
матеріал, даний нам у спадщину
тисячолітніми поколіннями батьків
наших — селянства українського”.
Зауваживши, що поміж трьох авто�

рів універсалу маємо лише одного
українця Сосюру, а Йогансен і Хви�
льовий (Фітільов) є етнічними нім�
цем і росіянином, скажемо, що
власне з нього (а не з кремлівських
директив) маємо хронологізувати
те, що згодом назвали “україніза�
цією України” і що насправді мало
б стати просто свідомим україн�
ством. До слова, в 1923 р. Йоган�
сен видав підручник “Украинский
язык” (який, звісно, міг стати в
пригоді лише тим, хто нашу мову
насправді хотів знати).

У 1921—1923 роках публіку�
ються поеми “Комуна” та “Револю�
ція” — місцями органічне, а місця�
ми химерне плетиво космічних нот
і буденних прозаїзмів, експери�
ментів із ритмом і римою та кла�
сично�прозорих рядків. “І знаю я:
із піснею Комуни//Я перейду поля
й тисячоліття,//В полях пісень спі�
ватимуть баюни//І ввечері їм віри�
тимуть діти”. І поруч — через сто�
рінку чи дві: “А ви, під чоботом чер�
ви// Рожеві і жовті,//Погасли вам
лозунги,//Заялозено гасла,//Ви,
що жовтий червень//Зробили з
червоного жовтня,//Коли б час по�
вернувся назад…” Індустріально�
урбаністичні мотиви — неодмінна
ознака тогочасної “просунутої” по�
езії — декорують вірші Йогансена,
але часом “в лоб” і скучно, а часом
сказати б, по�людськи. Маємо та�
ке: “Споживається дев’ять про�

центів енергії,//Решту бухкають
марно у хмари…”, але читаємо, як
“син Гервазіуса” відчуває саме те,
що можна відчути, але не можна
розказати “у відсотках”:

Гуркоче, свище і летить
Із краю в край, із краю в край.
Підводиться і падає магніт.
І виринає з пам’яті трамвай,
На повороті хилиться й рипить
І замикає. Виростає гай…
Машина мріє. Хилиться магніт.
Хвильовий у цьому сенсі (як і

взагалі) був категоричнішим — він
уже бачив деморалізацію й маши�
нізацію прийдешнього: “Скоро ми
зовсім забудемо тиху задушев�
ність і будемо не то машинізовани�
ми хижаками, не то хижими маши�
нами” (“Повість про санаторійну
зону”). Скидається на те, що пое�
тика Йогансена вібрує у двох вимі�
рах — агітаційному й ліричному;
при цьому не виникає враження
(принаймні в мене), що один із цих

вимірів є штучним чи силуваним:
Михайло�Майк є такий, який він є.
Скупий на епітети й метафори тра�
диційного звучання; схильний шу�
кати й знаходити визначення і по�
рівняння чи то занадто неточні, чи
то занадто точні, але, сказати б,
незручні для сприйняття, а часом
— годні дратувати: “Зубило під
цвях зубами забивай, товариш”;
“мов сон коня перед сосновим бо�
єм”; “хворий з рукою на сивих
очах”; “із�за рогу вагони, мов во�
рони”; “Тільки з снігу гола стер�
ня//Підпирає за трупом труп”;
“сказав комдив,//Слова зібгавши
в жменю”; “мов невірний апос�
тол,//Обіймаю осику розп’яту”;
“Батальйону нема. Є люди,// Що їх
оце зарубають…”; “за лінію лісів
гнав гоном потяг�пес”. Додаючи
до цього ламану ритміку, Йогансен
наче веде читача зруйнованою до�
рогою, битим склом і цеглою, і то
дуже швидко — власне, штовхає в
плечі. Хочеться відпочити… І нат�
рапляєш (радісно) на щось по�ди�
тячому спокійне: “Ось іду по рейці і
хитаюсь,//Чи дійду до краю, чи
впаду…//Ліс ліворуч, мов зелений
заєць,//Задивився на мою ходу”.
Але перепочинок закороткий, бо
через дві строфи все стає не та�
ким, як здалося: “Я іду по рейці і
хитаюсь,//Чи дійду до віку, чи впа�
ду.//Ліс спинився…”

Відповідаючи на запитання вже

згаданої анкети “Універсального
журналу”, Йогансен скаржиться:
“Написав сценарій “Звенигора” і
бисть старанно замовчан. Бисть
обікраден многократнє і многооб�
разнє від багатьох поетів”. 1929�го
року, коли публікувався цей текст,
працелюбний поет ще не знав од�
нієї дивної речі (про яку й досі ніхто
ніде не написав). Мова про те, що
один із найперших його віршів “Ба�
лада про трьох хлопців” (1923) і
три�чотири фраґменти з циклу
“Балади про війну і відбудову”
(1933) є і сюжетною, і лірично�
емоційною канвою, по якій
Ю. Яновський вишивав своїх ус�
лавлених “Вершників” (1935) (за
що “бисть” проголошений живим
класиком). Не йдеться, звичайно,
про плагіат: сто сторінок прози не
є еквівалентом двадцяти сторінок
поетичних, проте… Утім, і Янов�
ський — як Йогансен — заплатив
свою ціну за щастя лишатися укра�
їнцем в СРСР. Ідеться, звичайно,
про плагіат; порівняно з віршами
Йогансена проза Яновського на�

багато насиченіша деталями, зба�
гачена новими сюжетними колізія�
ми, проте… Втім, обидва заплати�
ли свою ціну за диверсійні наміри
лишитися українцями в СРСР. 

МЕРТВИЙ КРИЖЕНЬ

Ліричний герой Йогансена,
сповнений революційного ентузі�
азму й залюбленості в словесну
досконалість його поетичних від�
дзеркалень, був (насправді) гірким
песимістом; раз по раз перо ма�
лювало на папері хроніку при�
йдешнього Апокаліпсиса. “Над по�
лем сохлим//Мертві вітряки,//Не�
мов хрести над віршем//Відзабу�
тим…//Руки несила підвес�
ти…//Ще гірша, о, ще гірша//Доля
буде”. Раз по раз романтизм поета
(спочатку юнацький, далі — від�
верто запізнілий) намагається для
трагедійних візій прокласти русло
в берегах правди і добра, від На�
гірного казання до “загірної кому�
ни”, але надокучлива бадьорість
зраджує: народжуються рядки, по�
яснити сюжетну сутність яких поет
не може ні собі, ні людям: “Далеко
в морі хилять кораблі//Латинський
парус у вечірній ірій.//— Овес рос�
те і Виростає в ліс.//Стовпи
страшні, змертвілі й сірі,//Гниють і
з крахом падають на шлях…//—
Росте овес край неба у пісках”. Що
це: сон, маячня, підсвідомі конфа�
буляції в передчутті трагедії? Добі�
гає кінця 1929�й; уже НКВД клопо�
четься довкола висмоктаної з кан�
целярської скріпки справи СВУ,
але масштаби прийдешньої біди
ще не окреслені. Йогансен у жов�
тневому числі “Літературного яр�
марку” оприлюднює “Мисливську
легенду”. Плесо спить; очерет; над
щетиною бору появляється Мер�
твий Крижень. Поволі він облітає
озеро. У чорній воді тремтить тра�
ва. Залізні крила січуть очерет, на
коліна падають лози. “І от стрілець
починає бить,//Божевільними
пальцями шукає набоїв,//Б’є і б’є,
а Мертвий Крижень свистить//Усе
ближче, все нижче над головою”.
Лишається більше трьох років до
того дня, коли зневірений Фіті�
льов�Хвильовий сам розстріляє
себе. “І коли ранок встає, змуче�
ний всмерть//Борнею коло чорно�
го бору,//Човен, води повний
вщерть,//Качає тіло стрільця з по�
никлою головою,//Тіло стрільця,
убитого вчора//З його останнього
набою”. Хвильовий сидів за пись�
мовим столом, схилившись трохи
вперед і набік; права рука звисала
вниз, ліва лежала випростана на
столі; на підлозі — маленький,
дамський браунінг. Йогансен стояв
біля телефону і нервово сіпав ва�
жіль апарата — телефон не відпо�
відав. Смолич сказав: “Лікаря не
треба… вже…” Через кілька міся�
ців застрелився Скрипник.

Йогансена заарештували в
Харкові 18 серпня 1937 року, засу�
дили до страти і розстріляли 27
жовтня в Києві. Похований (імовір�
но) в Биківні. На допитах ні на себе,
ні на інших нічого не наговорив. У
гестапо мордували людей, щоб
сказали правду, в НКВД — щоб
збрехали, але не завжди виходило
по�їхньому. Чи то була відчайдуш�
на сміливість, чи просто відчай, на
останньому допиті Йогансен зая�
вив: “Арешти українських пись�
менників є результатом розгубле�
ності й безсилля керівників партії і
радянської влади”. “Ах життя моє
— кругле, як м’яч,//Ти з яких зірва�
лось шківів?//Души мене. Кров’ю
моєю пияч — //Так ніхто тебе не
любив”.

Володимир ВОЙТЕНКО

НАД ПОЛЕМ СОХЛИМ
МЕРТВІ ВІТРЯКИ…

“Син Гервазіуса, я, Майк Йогансен, — прямий
нащадок діда свого діда, що був писарем у селі
Екау Митавської губернії — перші свої вірші ви�
різав ножем на дверях льоху. І хоч опускалося ко�
ріння мого генеалогічного дерева в сиву запорізь�
ку старовину, перші вірші свої я вирізав на дверях
льоху німецькою мовою і, мавши вже 9 літ, ду�
же розумно філософствував про старість і
смерть. [...] Отже, я умру в 1942 році і, оселив�
шись в царстві тіней, буду вести розумну бесіду
з Гезіодом, Гайне і Сервантесом. Але я буду з ни�
ми говорити українською мовою, бо вірю, що на�
ша квітчаста батьківщина є діамант у гроні
вільних народів світу”.

Майк Йогансен, Автобіографія (1929)

М. Йогансен.
Портрет роботи О. Довженка
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Час і простір

C�13

Забовваніли рудувато�червоні
обриси териконів. Дрібні, неза�
тишні хатки робітничого поселення
промайнули за вікном авто. Моє
серце закалатало швидше... До�
нецьк — місто, до якого досі при�
куті тривожні погляди багатьох ук�
раїнців. Пам’ятаю, як минулої осе�
ні вимахувала перед облдержадмі�
ністрацією помаранчевою стріч�
кою, протестуючи проти “східної
автономії”, куди хотіли прилучи�
ти й мою рідну Дніпропетровщи�
ну. Який Донецьк сьогодні? Які
там люди?

Місто шахтарів зустріло ме�
не свіженькими біло�блакитни�
ми стрічками на деревах. Такі ж
стрічки тріпотіли на деяких ко�
зацьких авто, що прибували на
місце збору. Уздовж просторої
алеї з пам’ятником Т. Шевченку
вишикувалися дуже розмаїто
вбрані козаки... Сполохані коні
нетерпляче переступають нога�
ми. Цікавий вітер розгортає
важкі барвисті прапори при�
бульців із різних областей нашої
Батьківщини. Козацьке свято в
Донецьку — завершальний етап
автоперегонів історичними міс�
тами — “Козацькими шляхами”,
маршрути якого з’єднали схід і
захід України.

Від заклопотаних організа�
торів годі добути якихось комен�
тарів. Тож роззираюся довкола.
“500 років Кальміуській палан�
ці”, — читаю на невеличкому
транспаранті в руці козака. Ага,
от і винуватиця свята! Навколо
історичної ролі цієї паланки по�
між дослідників розгорнулися
справжні наукові бої. За офіцій�

ною версією, місто Маріуполь на
Донеччині засноване 1778 року
новоросійським губернатором
Чортковим. Ця ж дата вміщена на
сучасному гербі міста. За іншою
версією, місто засноване пересе�
леними з Криму греками 1780 ро�
ку. За третьою — засновниками
Маріуполя вважають запорозьких
козаків, які мешкали тут у фортеці
Кальміус, а після зруйнування
1775 року Нової Січі змушені були
переселитися на річку Вовчу. 

Поселення в гирлі річки Каль�
міус, згодом там утворили Кальмі�
уську паланку, і є отими “україн�
ськими козацькими поселеннями
на території нинішніх Луганської та
Донецької областей”, відзначенню

500�річчя яких (розпорядженням
Президента України Віктора
Ющенка від 19 липня 2005 року)
присвячені урочисті заходи в До�
нецьку. Та не всі місцеві науковці
погоджуються з необхідністю свят�
кування...

Дивно, але не поділяють ра�
дості відродженої пам’яті деякі ко�
заки. На думку отамана Катери�
нославського козацького округу
міжнародного союзу козаків “За�
порозька Січ” Геннадія Чумака, Ка�
терина ІІ “розігнала” Запорозьку
Січ, бо то були розбишаки та бан�
дити... Власне ж походження “ка�
теринославці” ведуть від 1787 ро�
ку, коли князь Г. Потьомкін (не�
вдовзі перед зруйнуванням Січі він

записався до “козацького
товариства” під прізвиськом
Григорій Нечеса) організу�
вав “своє” Катеринослав�
ське козацьке військо з ко�
лишніх запорожців і місце�
вих мешканців. Пригадалася
комедія “Сон” Тараса Григо�
ровича: “Землячки...”

Почувши російськомов�
ну бесіду з козаками По�
тьомкіна, до мене підійшов
дядечко з Артемівська, Бах�
мутського козачого полку.
Правда, на його здивування,
“агітувати” мене за держав�
ну мову не довелося. Суворі
зморшки на чолі козака роз�
гладилися, коли я радісно
защебетала до нього україн�
ською, пояснюючи, що у
Дніпропетровську теж щод�
ня нею спілкуюся. “Як доб�
ре, що Ви — наша”, — підсу�
мував один із місцевих жур�
налістів, що деякий час
уважно мене вивчав.

Донецьк продовжував
дивувати. Із веселим верес�
ком пробігла поряд гарнень�
ка дівчинка Роксолана, хова�
ючись від свого тата Василя
Махненка, козака того ж,

Бахмутського, полку. Доки я фо�
тографувала жваве козацьке янго�
лятко, колона отаманів (її очолив
голова Ради отаманів Українського
козацтва при Президенті України
Станіслав Аржевітін) попрямувала
до пам’ятника Тарасу Григоровичу
покладати квіти. 

Гримнув урочис�
тий марш, і козаки
різних спрямувань
рушили до головного
проспекту. На мить
виникла ілюзія єд�
ності українського
козацтва, про яку
вже так багато гово�
рено, та одразу ж і
розпалася... Декіль�
ка “гілок” раптом ви�
ломилися з колони
та посунули в різні
боки. Спантеличена,
я погналася за од�
нією, більшою, як ме�
ні здавалося, але за
рогом будинку “мої”
козаки організовано
сіли в автобус і
від’їхали. Кинулась
назад — проспект по�
рожній...

Розмірковуючи, як діяти далі, я
почула кроки справжнього велета в
козацьких строях і чоботях, підку�
тих, судячи зі звуку, залізом. Заува�
живши мою розгубленість, козак
запросив під’їхати на своєму авто
до місця урочистого зібрання. Від
цього велета віяло спокійною си�
лою і певністю. Навіть думки не ви�
никло відмовитися. Сідаючи в ма�
шину, зауважила нашивку в нього
на рукаві: “Єсаул. Кіровський ку�
рінь. Донецьке Військо Запорізьке”.
Могутні мозолясті руки легко три�

мали кермо. Простеживши мій пог�
ляд, він усміхнувся: “Я — коваль”. 

З’ясувалося, що Сергій Федо�
рович Каспрук (так його звати) ви�
готовив на замовлення кілька копій
знаменитої Пальми Мерцалова,
створеної ковалем Олексієм Мер�

цаловим і його по�
мічником Шпаріним
у 1896 році зі... зви�
чайної рейки. Зо�
браження цього ше�
девра прикрашає
зараз герб Донець�
кої області. 

На моє прохан�
ня Сергій Федоро�
вич мовив кілька
слів про себе. Йому
сорок вісім років. У
родині всі “рукасті”,
“головасті”, кре�
мезні та довговічні,
як справжні запо�
рожці. Його батько
народився 1915 ро�
ку в селі Вербове на
Вінниччині. Мати —

1909 року народ�
ження. 

— Усі ми тут коза�
ки. Дітьми бавилися в

Запорозьку Січ, бігали козацькими
шляхами, — розповідав коваль. Йо�
го вустами ніби промовляв могутній
дух робітничого міста, величного в
щирому пориванні добра і справед�
ливості. Уявлення про справедли�
вість у нас різняться. Бо нечасто ми,
українці, спілкуємося між собою...
Ходимо козацькими шляхами з від�
критим серцем... Так, щоб і поділи�
тися, і прийняти добро...

Ірина ШОВКОВЕЦЬ,
м. Донецьк

23 листопада 2004 р. я разом із
тисячами прихильників В. Ющен�
ка стояв біля Верховної Ради Укра�
їни, на Майдані, поблизу Адмініс�
трації Президента України. Хотів
лише одного: чимось допомогти
В. Ющенку. І сьогодні я думаю так
само. Він упрягся тягти важкого
воза. Скільки вистачить сил, під�
пихатиму цей віз. Не треба мені ні�
якого багатства. Хочу лише, щоб
ніхто не принижував національну
гідність українців, не нав’язував їм
меншовартість. Україна має бути
Українською. Переконаний, що на
початку 90�х років ми мали дати
оцінку комуністичному правлінню
і комуністичній ідеології на за�
гальнодержавному рівні. Міжна�
родна спільнота засудила фашизм,
і німці побудували достойне жит�
тя. Чорна доба комуністичного
минулого знову і знову нагадує
про себе, збурює наше суспільс�
тво. Дуже актуальною сьогодні
стає мудра думка В. Базилевсько�
го: “Нам треба мати мужність за�
зирнути у прірву свого минулого,

вжахнутися ним і знайти в собі си�
ли не повторити його. Не про�
йшовши чистилища, не наблизи�
тися до раю. А без цього консолі�
дація суспільства неможлива”. Я
заглянув у цю прірву і зробив вис�
новок, що потрібно і всюди займа�
ти національно свідому позицію.
Ніколи ні в якій партії не перебу�
вав до березня 2005 р. Нарешті
знайшов свою рідну українську
ідеологію, національну ідею на ос�
нові вчення Т. Г. Шевченка. З пог�
ляду цієї ідеології можна зрозуміти
різні процеси, що відбуваються,
робити правильні кроки в майбут�
нє. Кожна нація хоче мати свій до�
роговказ. У нас немає державного
ідеологічного стрижня, який був
би орієнтиром для всіх. Сьогодні
так звана політична боротьба біль�
ше схожа на отаманство, на анар�
хію. Куди заведе нас це отаманс�
тво? Авантюрна ідеологія багатьох
сіє ворожнечу і розбрат, дуже по�
мітний розгул антиукраїнських,
антидержавних сил. Відомо, до чо�

го довело Україну отаманство в
1918—1922 роках. М. Грушевський
після жовтневого перевороту в Ро�
сії заявив, що треба підтримувати
Радянську Росію, бо мав також со�
ціалістичну орієнтацію. Тільки то�
ді, коли ленінські банди спалили
його будинок, він заявив зовсім
протилежне: “У цьому полум’ї зго�
ріла моя довіра до Радянської Ро�
сії”. Умілим і знаючим державни�
ком був С. Петлюра, але він, як і
В. Чорновіл, не знайшов підтрим�
ки в Україні. Стара трагедія повто�
рюється в нових іменах. У багатьох
політиків помітна відсутність дер�
жавного розуму, переважає, осо�
бисте бажання влади. 

Помаранчева революція за�
програмувала оновлення всього на�
шого життя. Із маленької перемоги
кожного з нас склалася велика пе�
ремога всіх. Майже 92 % моїх одно�
сельців проголосували за В. Ющен�
ка. Про який інший вибір можна
було думати, коли планувалося
вкинути країну в подальше погра�

бування і зубожіння українського
народу, у вир ворожнечі й розбрату?
Всі бачили, що “над дітьми козаць�
кими поганці панують”, але багато
хто не зайняв єдино правильної на�
ціонально свідомої позиції.

На жаль, президентські вибори
показали, що сьогоднішня Україна
— це масове зрадництво і продаж�
ність. Знаменую, що в цій великій
боротьбі світоглядів разом ми пе�
ремогли, зруйнували непробивну
стіну цинізму, зневаги, хамства,
зухвальства, шельмування “ма�
ленького українця”. Ми — вистоя�
ли. Долю України вирішив “зашу�
ганий” злиднями й убогістю “на�
род отой убитий”, бо “в його гаря�
чих жилах”, за словами Василя Си�
моненка, “козацька кров пульсує і
гуде!”, бо саме він є, як записано в
Конституції України, єдиним дже�
релом влади. Народ підвівся з ко�
лін і заявив, що не запроданці,
зрадники, пристосуванці й інші
негідники вершитимуть його долю.

Хіба сьогодні допустимо, щоб

ідол ката нашого народу перебував
у центрі нашого життя? Василь Си�
моненко гнівно запитує: “Де зараз
ви, кати мого народу?” 

А ці кати в нас утілені в ідолах�
пам’ятниках чужинцям�загарбни�
кам, зрадникам�землякам, ордин�
цям каральних і репресивних орга�
нів.

У центрі українського життя
українці хочуть бачити національні
пам’ятники часів Київської Русі,
козацької доби, визвольних воєн,
велета українського духу Т. Шев�
ченка. 

Нам потрібно зорієнтуватися
на людину�будівника, що побудує
національно свідоме, гармонійне
високоморальне українське су�
спільство, сформує саму себе, реа�
лізує справжнє національне від�
родження.

Слава нашій рідній Україні!

Іван БОНДАРЕНКО,
с. Вербівка Кам’янського ра�

йону Черкаської області

ДОНЕЦЬК ЗБЛИЗЬКА

ГЛАС НАРОДУ

17 грудня в Донецьку відбувся з’їзд
представників різних спрямувань козацтва
України із нагоди відзначення 500�річчя ви�
никнення українських козацьких поселень
на території нинішніх Донецької та Луган�
ської областей. 

ДІЛА ДОБРИХ ОНОВЛЯТЬСЯ, ДІЛА ЗЛИХ ЗАГИНУТЬ

Перед пам’ятником Кобзарю

Почесна варта

Могутній коваль 
С. Ф. Каспрук

Гарнюня козачка Роксолана
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Музика 

Нещодавно у стінах Націо�
нальної філармонії України за
підтримки Національної всеукра�
їнської музичної спілки й акціо�
нерного товариства “Бан�
комзв’язок” відбувся авторський
вечір композитора Володимира
Рунчака, де у виконанні яскраво�
го музиканта, заслуженого артис�
та України, лауреата міжнародних
конкурсів Павла Фенюка прозву�
чали твори: соната № 1 “Passio�
ne”, симфонія “Страсті за Вла�
диславом” (партію фортепіано
виконав Володимир Ворончук),
сюїта № 2 (Українська) “Три
фольклорні п’єси”, quasi�сона�
та № 2 “Музика про життя”,
спроба самоаналізу і сюїта № 1
“Портрети композиторів”, ство�
рені автором для баяна. Непов�
торність, самобутність і багатог�
ранність таланту творця, у якому
прагнення до оновлення музичної
мови, стилістики та привнесення
у музичне мистецтво свіжих ціка�
вих ідей гармонійно поєднується
з суто національним фольклор�
ним началом. Усе це разом із фі�
лігранною технікою, тонким від�
чуттям музики й безмежним ар�
тистизмом талановитого вико�
навця змусило, м’яко кажучи, не
зовсім звиклу до сміливих нови�
нок і винаходів сучасного мистец�
тва публіку підвестися з гучними
оплесками, що плавно перетвори�
лися на бурхливі овації.

Не дивлячись на величезний
успіх і світове визнання, якими мо�
жуть похвалитися хіба що такі мет�
ри сучасної композиторської шко�
ли України, як Мирослав Скорик,
Валентин Сильвестров і Євген
Станкович, у житті Володимир
Рунчак виявився приємною й сим�
патичною людиною, цікавим спів�
розмовником та ерудованим музи�

кантом, який тонко, зі знанням
справи розмірковує про концепцію
власної творчості та роль музично�
го мистецтва в сучасному житті.

— Як відомо, Ваші, Володимире,
творчі інтереси доволі широкі — від
створення музики для симфонічного
та камерного оркестру, хору до цик�
лів інструментальних, вокальних
творів. Скажіть, будь ласка, чому в
програму цього авторського вечора
ввійшли композиції саме для баяна
соло і в супроводі фортепіано?

— Насправді тут немає нічого
дивного, адже мій тернистий шлях
у засвоєнні основ музичного мис�
тецтва починався з навчання грі на
баяні. Пізніше, уже студентом Ки�
ївської консерваторії по класу бая�
на, я також здобув диригентську
освіту, а потім вирішив присвятити
себе композиторській творчості й
закінчив композиторський фа�
культет цього ж ВНЗ.

Уже на той час у моєму доробку
були твори, які після майже два�
дцяти років забуття отримали най�
вищі нагороди на багатьох міжна�
родних композиторських і вико�
навських конкурсах сучасності. Та�
ка доля спіткала “Українську сюї�

ту” для баяна, пізніше переймено�
вану мною на “Три фольклорні
п’єси”, які Ви мали нагоду почути
на авторському концерті. 2003 року
на Міжнародному конкурсі у
Польщі (м. Санок) цей твір отри�
мав Гран�прі. Нині, можна сказа�
ти, репертуарними стали компози�
ції з сюїти № 1 “Портрети компо�
зиторів”, першим виконавцем на
великій сцені яких став Павло Фе�
нюк. Саме для цього чудового му�
зиканта у 2003 році я написав “Му�
зику про життя”, спроба самоана�
лізу (quasi�соната № 2).

— Наскільки мені відомо, Ви, ок�
рім композиторської творчості,
безпосередньо займаєтеся організа�
цією масштабного проекту “Нова

музика в Україні”, де у
виконанні ансамблю з од�
нойменною назвою, ху�
дожнім керівником і го�
ловним диригентом яко�
го Ви є, можна почути
цікаві зразки сучасного
музичного мистецтва.

— Завдяки власній
ініціативі, підтримці
Національної всеукра�
їнської музичної спіл�
ки, яку очолює леген�
дарна постать вітчизня�
ного мистецтва Анато�
лій Тимофійович Авді�
євський, та сприянню

таких організацій, як німецький
“Ґете інститут в Києві”, “Фран�
цузький культурний центр”, швей�
царська “Pro Helvetia”, посольства
Швеції, Норвегії, Естонії, Фінлян�
дії, Польщі, вдалося створити цей
проект. У його рамках поряд зі
зразками зарубіжної музики, що не
виконувалися у нас раніше, зву�

чать твори сучасних українських
композиторів. Мені дуже приємно,
що кожен із таких концертів зби�
рає повні зали слухачів, а також
відзначається підвищеною увагою
преси й телебачення. Мабуть�таки
українцям не байдужа доля сучас�
ної музичної культури.

— Так, це справді приємно, не�
зважаючи на ті складні умови, в
яких вимушене виживати вітчизня�
не мистецтво...

— На жаль, в Україні, у зв’язку
з нестабільним економічним ста�
новищем, сучасну українську му�
зику доводиться чути з кожним ро�
ком усе менше. Насправді, кожен
рік у консерваторіях країни випус�
каються десятки молодих компо�
зиторів, імена більшості яких так і
залишаються невідомими. І в цьо�
му — провина не тільки держави та
її керівництва. Переважна біль�
шість молодих митців, опинив�
шись за стінами консерваторії, як
правило, одразу вступають до Спі�
лок композиторів, а потім довго й
терпляче чекають своєї черги...

На мою думку, минули ті часи,
коли хтось щось повинен тобі дати
тільки тому, що ти вважаєш себе
геніальним. Справа у твоїй особис�
тій ініціативності, у прагненні від�
бутися як митець і зробити щось
важливе, перш за все, на користь
державі та людям. От саме тому я
вважаю і завжди, на диво колег, так
вважав, що не звання й заслуги
прикрашають особистість, а ті ви�
сокі досягнення у мистецтві, які
можна вписати на рахунок того чи
іншого композитора та виконавця.
У нас, на жаль, поки що в мистець�
ких колах збереглася ця дещо, на
мій погляд, застаріла система оці�

нювання творчих заслуг митців,
чого, наприклад, не існує в закор�
донних сусідів.

— Нещодавно про це відкрито
заявив відомий рок�музикант Олег
Скрипка, який публічно відмовився
від присвоєного йому звання заслу�
женого артиста України.

— Сподіваємося, що з часом
мистецтво буде творитися тільки
заради мистецтва, а не за якісь ма�
теріальні блага та вигоди.

— Цікаво, Володимире, хто се�
ред композиторів сучасності Ваш
кумир?

— Я, як і кожен музикант, ви�
ховувався на шедеврах всесвітньої
класики Й. С. Баха, В. А. Моцар�
та, Л. Бетховена... Серед сучасних
українських композиторів, близь�
ких мені, можу назвати М. Скори�
ка, Є. Станковича, “раннього”
В. Сильвестрова, серед російських
— А. Пярта, С. Губайдуліну, зару�
біжних — П. Булєза, К. Штокгау�
зена. Кожен із цих митців, не див�
лячись на неприйняття сучасни�
ками і заборони минулих тоталі�
тарних режимів, залишалися вір�
ними собі та своїм ідеалам. Минув
час, і їхні імена визнав увесь світ,
вони піднялися просто на недо�
сяжну висоту. А де зараз ті україн�
ські й російські музиканти, що
сліпо дотримувалися норм і стату�
тів минулої радянської влади та
отримували за це титули й різного
роду нагороди? Отже, справжній
митець ніколи не повинен лякати�
ся проблем і труднощів, які ство�
рює йому життя, адже на нього
Господом Богом покладене високе
та відповідальне завдання — слу�
жити мистецтву.

— І на завершення розмови, ска�
жіть, будь ласка, які у Вас плани на
майбутнє?

— Планую провести в грудні
серію концертів у Харкові, Мос�
кві, Луганську з подібною до
згаданого авторського вечора
програмою і з таким же складом
виконавців. Також у наступному
сезоні на меті є створення цікавих
проектів спільно з Польським інс�
титутом в Україні, Ґете інститу�
том, посольствами Фінляндії та
Росії, які, сподіваюся, пройдуть у
концертних залах столиці і бага�
тьох міст України.

— Дякуємо за цікаву розмову.
Успіхів Вам у подальшому творчому
житті  та багато свіжих і  яскра�
вих ідей!

Сторінку підготувала 
Олександра ТИМОЩУК

Невблаганно швидко
добігає до свого завер�
шення 2005�й рік. Ці ос�
танні дні напередодні
свят, як завжди, видають�
ся найважчими — стільки
справ і проблем, які
обов’язково потрібно
владнати, вирішити до по�
чатку Нового року. Щоб у
цьому повсякденному ви�
хорі подій не загубилося
таємниче відчуття очіку�
вання свята з ялинками,
яскравими іграшками,
шампанським та обов’яз�
ково світлими надіями на
майбутнє, Театр опери та
балету, Філармонія та інші
концертні зали Києва в оці
останні сім днів пропону�
ють мешканцям і гостям
столиці цікаву концертну
програму:

У Національній філармонії
України 30 грудня відбудеться
завершальний у цьому році
концерт за участю гості з Японії
Ізумі Гото (фортепіано), що ви�
конає у супроводі “Київського
камерного оркестру” під ору�
дою народного артиста України
Романа Кофмана композиції
Й. Гайдна, В. А. Моцарта,
А. Шнітке.

Насправді святковим в ос�
танні дні 2005 року обіцяє бути
репертуар Національної опе�
ри України імені Т. Г. Шевченка:

29 грудня о 19.00 відбу�
деться “Новорічний Штраус�
концерт”, де у виконанні сим�
фонічного оркестру Національ�
ної опери України під орудою
заслуженого діяча мистецтв
України Германа Макаренка
прозвучать популярні твори
Й. Штрауса: увертюри, вальси,
марші з “Летючої миші”, “Ба�
жання співати”, “Сільської
польки”, “Циганського барона”
тощо.

Шанувальників оперного
жанру театр запрошує 30 груд�
ня о 19.00 на спектакль “Кар�
мен” безсмертного автора
Ж. Бізе. Серед виконавців опе�
ри такі відомі співаки, як народ�
ний артист України Олександр
Востряков, народна артистка
України Тетяна Анісімова, зас�
лужена артистка України Ірина
Семененко, заслужений артист
України Петро Приймак, Олег
Сичов та інші.

Традиційно 31 грудня на�
передодні Нового року о 12.00
та 19.00 відбудеться чарівний
балет незабутнього майстра
класичної музики П. І. Чайков�
ського “Лускунчик”. Яскравість
казкового сюжету, барвистість
декорацій, неперевершене
розмаїття костюмів та образів
поряд із неземною красою му�
зики і бездоганним виконанням
представників балету здатне
захопити й перенести в ту не�
повторну атмосферу Новоріч�
ного свята будь�якого глядача.

СУЧАСНІ КОМПОЗИТОРИ АФІШАÂÎËÎÄÈÌÈÐ ÐÓÍ×ÀÊ:
СПРОБА САМОАНАЛІЗУ

Композитор, диригент і музично�громад�
ський діяч Володимир РУНЧАК — визначна пос�
тать у житті сучасного українського музичного
мистецтва. Він — чи не єдиний митець, пред�
ставник, так би мовити, молодого покоління му�
зикантів, творчість якого відома не тільки в Ук�
раїні, а й далеко за її межами — у Німеччині,
Франції, Росії, Польщі. Його твори друкують та�
кі престижні видавництва світу, як “4’33” (Ні�
меччина), “Agenda edeizioni musikali Bologna”
(Італія), “Sordino” (Швейцарія), бібліотека ка�
мерного хору “Київ”, записують фірми звукоза�
пису: “Aurophon”, “Stadt Witten” (Німеччина),
“Cambria” (США). До того ж Володимир Рунчак
— відомий пропагандист сучасної музичної
творчості, за ініціативою якого в Україні вперше
прозвучали окремі оркестрові композиції ком�
позиторів�класиків ХХ століття: Е. Вареза,
А. Веберна, Л. Ноно, Д. Шостаковича.
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на 3 місяці — 9,59 грн.

на 1 рік — 37,86 грн.

У Хорватії зі святом дітей віта�
ють святий Микола і свята Луція,
одягнена в довге біле вбрання, із
кочергою та вилами. Слухняних ді�
тей обдаровує святий Микола,
а неслухняних — лякає свята Луція.
У Югославії, у сербів і словенців,
святий Микола вночі наповнює по�
дарунками кошики, виставлені заз�
далегідь на підвіконня. І що цікаво
— в кожному кошику лежить яблу�
ко, з якого стирчить лозина: прозо�
рий натяк для неслухняних дітей.

У Швейцарії мешкають і като�
лики, і протестанти. Тож по домів�
ках католиків ходить святий Мико�
ла, одягнений, як єпископ, у довгу
мантію та червону митру на голові,
і поздоровляє дітей зі святом. А в
оселі, де мешкають протестанти,
приходить звичайний старий ді�
дусь із білою бородою, у простому
селянському вбранні й обдаровує
дітей солодощами і горіхами.

Добре, коли зима як зима, — з
морозом і снігом. А що робити, ко�
ли немає ні морозу, ні снігу? Але й
тут є вихід.

Скажімо, в Австралії — спека
неймовірна, на термометрі +35оС. Та
свято все ж відбувається. На дитячі
майданчики завозять білий штучний

сніг, з якого можна зліпити і снігову
бабу, і Діда Мороза. З’являється і
святий Микола — приїздить на візку,
запряженому шістьома білими кен�
гуру, і дарує дітям подарунки. 

На Філіппінах, де також спе�
котно й немає снігу, святий Микола
та герої вистави закликають дітей
до казкових палаців льодового
парку (з несправжнього льоду) і
там дарують їм подарунки.

Дітлахам Іспанії приносять по�
дарунки Санта�Клаус, а з ним троє
королів�звіздарів із країн Сходу:
Каспар, Балтасар, Мельхіор.

В Італії малюків вітає добра
фея Бефана, яка приїздить на віс�
люку, нав’юченому мішками з пода�
рунками. Прив’язавши тварину біля
дому, вона сама відмикає двері зо�
лотим ключиком і кладе подарунки
дітям у черевички, звечора вистав�
лені біля дверей. Також в Італії є
традиція викидати перед Новим
роком старі меблі через вікна.

У Франції святий Микола хо�
дить по домівках зі своїм помічни�

ком, батечком Фуетаром. Слухня�
них дітей обдаровує гостинцями
Миколай, а неслухняних карає ба�
течко Фуетар.

На Кубі, де немає ні ялинок, ні
морозу, прикрашають будь�яке де�
рево, а під нього ставлять старого
лялькового солдата народної міліції
— довгобородого, із лантухом по�
дарунків за плечима. А коли годин�
ник б’є дванадцять, кубинці напов�
нюють келихи водою і виплескують
її через відкриті вікна на вулицю на
знак того, що старий рік добре за�
кінчився, і вони бажають, щоб і Но�
вий рік був ясним і чистим, як вода.

У Голландії діти вірять, що свя�
тий Микола (Санта�Клаус) приїз�
дить на священному коні. Тому вони
кладуть у черевик, давно вже приго�
тований, трохи соломи і свіжу мор�
кву для священного коня, а вранці у
ньому знаходять подарунок.

У Бельгії свята відбуваються
особливо яскраво й урочисто. Ра�
но�вранці святий Микола з довгою
сивою бородою, у довгій червоній
сутані та єпископській мантії, зі
здоровенною митрою на голові й
золотим посохом у руці підпливає
на пароплаві до берега. Його су�
проводжує слуга�мавр, Чорний

Петер. Їх урочисто зустрічають на
березі та садовлять святого Мико�
лу на білого коня, а мавр сідає на
мопед разом із мішком подарунків.
Вони зупиняються біля шкіл, ліка�
рень, дитячих будинків і всюди на�
діляють малечу подарунками. А ті
діти, яких вони не змогли привіта�
ти, знаходять свій подарунок у чо�
бітку біля дверей. 

Але свято — не лише поздоров�
лення і подарунки: майже в усіх
країнах воно не минає без карна�
валів, гулянь і колядок. В Італії, Іс�
панії, Португалії, Угорщині й Ал�
банії підлітки ходять колядувати із
невеличкими макетами — так зва�
ними “різдвяними яслами”, де в
дерев’яній скрині встановлюють
фігурку святої Марії, святого Йоси�
па та Христа�немовляти, зроблені
з глини або картону. У нас, в Украї�
ні й у багатьох слов’янських землях
молодь, колядуючи, посипає гос�
подарів оселі зерном. А в Болгарії,
Греції і колишній Югославії, коля�
дуючи, постукують зеленими гілка�

ми або кизиловими паличками,
прикрашеними намистом, стрічка�
ми й квітами. Колядники бажають
людям щастя, добра, достатку, а за
це отримують ласощі, печиво, горі�
хи та гроші. У Болгарії, коли роди�
на зібралася за святковим столом,
на три хвилини гасять світло, ці
хвилини називають хвилинами но�
ворічних цілунків.

В Японії відзначення Нового
року пов’язане зі старовинним
звичаєм, за яким напередодні свя�
та треба весь день гуляти надворі,
а опівночі, коли дзвони храмів від�
бивають 108 ударів, лягати спати.
Але наступного дня слід обов’язко�
во встати до світанку, вийти на ву�
лицю й зустріти схід сонця на Но�
вий рік. Тільки після цього почина�
ється справжнє свято, і навіть по�
лісмени цього дня одягаються
Санта�Клаусами і такі кумедні ре�
гулюють вуличний рух.

А от у Бірмі зустрічають Новий
рік так. Там він припадає на найспе�
котнішу пору. Тому на вулицях міст і
селищ не тільки родичі й друзі, а на�
віть незнайомі люди обливають один
одного водою — з голови до ніг. 

Китайський Новий рік святку�
ють у лютому. Там замість ялинки
— мандаринове дерево. Його
“вдягають” у “золоті монети”. Ці

“лакі мані” — “гроші удачі” — мо�
жуть бути справжніми або шоко�
ладними. Їх кладуть у червоні кон�
верти — “ампау” — і розвішують на
гілках мандаринового дерева, ви�
рощеного в горщику.

Мандаринове дерево та гілка з
фіолетовими квітами є звичним по�
дарунком у Китаї на Новий рік.

В Іспанії й Португалії 28 груд�
ня — “в день Святих невинних не�
мовлят” — дітям дозволяють будь�
які жарти, витівки й пустощі; можна
навіть насміхатися над дорослими:
вішати їм на спину різні папірці зі
смішними написами й малюнками,
кидатися порожнім гаманцем то�
що. Цього дня також влаштовують
вуличні маскаради.

На півдні Німеччини дітям доз�
воляється жартома бити дорослих
лозиною, і за всі ці витівки малюки
ще й отримують нагороду — горі�
хи, печиво, інші ласощі.

Традиції святкування Нового
року на всіх континентах різні. Але
в усьому світі люди чекають у на�
ступному році здійснення мрій і
цього ж бажають усім своїм близь�
ким і друзям.

Олеся ДЗИРА

Фото Оксани ЦЕАЦУРИ

Приходять зимові свята. У наших оселях
“виростають” ялинки, всі в іграшках, при�
красах, намистинках. Під цим вічнозеленим
деревом дітлахи знаходять подарунки, що
їх приносить Дід Мороз.

А яке дерево прикрашають діти там, де
постійно літо? Хто приносить їм подарунки?
Як в інших країнах святкують Новий рік? 



2 «Просвіта» вітає

— Павле Михайловичу, яким за�
пам’ятається рік, що відходить?

— Прощаючись із 2005 роком,
ми не можемо не пригадувати по�
дій політичних, хоча політика дуже
змінна. Якщо ж у ній присутня хоч
крапля істинного, то це робить по�
літичні події історією. Швидкобі�
жуча хвиля, якою змиваються і са�
мі події, і ті постаті, що в них заді�
яні, — це ознака того часу, в якому
ми перебуваємо, — політичного
часу. Є час глибинніший, змістов�
ніший, — я його називаю україн�
ським часом.

Український час, час відліку і
перспективи української, постав із
моменту інавгурації Віктора Ющен�
ка, — після прекрасної перемоги ук�
раїнської нації над усім тим, що бу�
ло ретельно проти неї підготовлене,
розписане, політично обґрунтоване,
— хоча правово бездарне, але фінан�
совими силами підперте, — те ярмо
було розірване і відкинуте україн�
ським суспільством. Переходимо до
українського часу! Чи стався той пе�
рехід? Прекрасні були домовленос�
ті, наміри, вимоги, і здавалося, що
цей час підхопив нас і невідворотно
несе за межі постколоніальної доби.
Але колоніальні системи в світі є до�
мінуючими, вони будь�який намір
жити за національними моделями
жорстоко обмежують.

Я не хотів би, аби ми на порозі
2006 року стали в розпачі й розчару�
ванні: слід розуміти, що є політичні
сили в нашому суспільстві, які спе�
кулюють демократією. Сьогодні
можна, заплативши певні суми, зіб�
рати натовп й оголосити, що “курс
Ющенка згубний”, що “дорога в
НАТО — це дорога до пекла”; сьо�
годні можна, купивши по десять до�
ларів душу, створити політичну ма�
совку, яка буде торгувати Україною.
Це все реалії нашого дня, — такі со�
бі зловживання демократією.

Це — перебутки демократії,
зловживання позицією, яку спові�
дує Президент Віктор Ющенко, яку
ним проголошено для того, аби в
країні запанувало верховенство
права.

Кожен із нас, громадян України,
мусить усвідомити, що все, що тебе
робить розкутішим, має бути для
людини, а не оберненим проти неї.
Людина починає працювати проти
себе, коли продається за десять гри�
вень чи доларів, стаючи під прапори
тієї сили, яка їй сплатила, — чи то
біло�блакитні, чи червоні, чи пра�
пори будь�якої іншої політичної си�
ли. Адже все це — політичні масов�
ки з процесу, який уже відбувся, від�
жив себе, є минулим, від якого вар�
то відмовитися назавжди.

Українськість — як домінантна
величина — мала набути виміру, рів�
ного часові, але, на жаль, так не тра�
пилося… Чого ми хотіли, що, влас�
не, для нас, просвітян, важливо?
Нам хотілося, аби піднявся градус
національного в усіх важливих сфе�
рах. Чи піднявся він в інформацій�
ній сфері? Ні. У культурній сфері?
Ні. В освітній? Ні…

Національний градус не під�
нявся в багатьох сферах, які не пот�
ребують додаткових зусиль, фінан�
сування, — вони потребують нашої
допомоги Президенту Ющенку, ак�
тивної його підтримки, дій не за
принципом “воля Государева”, а за
справді демократичним принци�
пом — узгодження і ради.

— Які події 2005�го, на Вашу дум�
ку, знакували прихід українського
часу?

— Я почав би з 29 січня — тиж�
невий термін від інавгурації Прези�
дента Віктора Ющенка, коли він
прийшов разом із іншими шану�
вальниками Героїв Крут до могили
крутян у Києві, — після тижневого
перебування в Європі. Це була його
тріумфальна поїздка, надзвичайної
державної ваги, — прорив після то�
го, як за доби Кучми в європейських
країнах до України ставилися більш
ніж зневажливо. Ця поїздка реабілі�

тувала нашу державу, нашу націю.
І після цієї поїздки він прийшов на
Аскольдову могилу, заявивши цим
своє ставлення до національних ге�
роїв.

Друга подія — 22 травня, Канів,
Чернеча гора. З’ява на могилі Шев�
ченка Президента, його перебуван�
ня — спільне, єднальне зі співгрома�
дянами, — разюче відрізнялося від
звичних візитів перших осіб у суп�
роводі начальствених свит —
Ющенко не демонстрував, він
справді перебував разом з українця�
ми як українець.

Для мене важливі події внутріш�
ні й роль Президента в їхньому пе�
ребігу. Ідея Мистецького Арсеналу
— нової сторінки в історії України,
грандіозного проекту і реалізації

його, — це, безперечно, заслуга
В. Ющенка. Як і його дійсні зусилля
для реставрації таких історичних
об’єктів, як Батурин — палац Розу�
мовського. Його увага до Хортиці,
всіляке сприяння, аби національ�
ний заповідник з усіма його потре�
бами вписався у відповідний ланд�
шафт, культурний і історичний.

Це й відзначення річниці Голо�
домору: в такому масштабі, в тако�
му форматі ми про український Ге�
ноцид на державному рівні не гово�
рили, адже його намагалися винес�
ти за дужки історії, — згадайте, як
відзначали 70�річчя за Кучми. Для
мене були дуже важливими запо�
чатковані Президентські слухання
в Українському домі, завдяки їм
оголився нерв національних проб�
лем: інформаційного простору,
книги, мови.

Звичайно ж, варто відзначити,
що економіст Ющенко добре скоре�
гував економічний курс у державі,
змінивши волюнтаристський, я б
сказав, соціалістичний, лівий курс
попереднього уряду на курс прагма�
тичний, достосований до світової
економіки і до української економі�
ки всередині держави.

Ми не мали проблем ні з випла�
тою пенсій, ні з соціальними проек�
тами, дефіциту бюджету не сталося
— це теж заслуга Президента.

Проте, на жаль, не вироблена та
лінія політики, яка, перш за все, ці�
кавить нас, просвітян. Це — куль�
турна політика. Тут жодна ділянка
не відпрацьована, не підготовлена. 

Із моєї ініціативи були прове�
дені чотири широкоформатні пар�
ламентські слухання, прийняті рі�
шення, нормативна база підготов�
лена, аби урядові та президентські
структури, тобто, виконавча влада,
перейшли до реалізації всього того,
що було напрацьовано в Парла�
менті. Адже йшлося про кризу
культури, мовне питання, книго�
видання, кінематограф, театр, —
пільги для них, цілу низку законів,
які урядові час подати до Верховної
Ради, але новий уряд не спромігся
на це. Я особисто підготував кілька
проектів законів: про мови, про

книговидання, про 5 % збір на кі�
нематограф, про використання
державного ресурсу на телекана�
лах. Усе це лежить, не задіяне.

Отже, є ціла низка проблем,
дуже важливих, до яких у виконав�
чої влади руки не дійшли. Прези�
дент їх озвучував, наполягав на їх�
ньому вирішенні, але… За п’ятнад�
цять років Кравчуком і Кучмою
сформована така система влади на
місцях, що, навіть замінивши 18
тисяч службовців, за рік не можна
ментально змінити людину, поні�
вечену і радянською, і пострадян�
ською системами. За 15 років зву�
зилася сфера впливу держави на
громадянина, і ми матимемо дуже
непрості проблеми в наступні ро�
ки. Верховна Рада буде неконс�
труктивною, засягатиме на Кон�
ституцію, на уряд, і Президенту бу�
де важко вести свою діяльність. Це
будуть битви не лише за бюджет, а
й за низки законів, які б давали
можливість Україні увійти до СОТ,
це закони, в яких ідеться про пер�
спективи України.

— Що Ви скажете про російські
впливи?

— Росія реваншує, буде вико�
ристовувати найменші впливи, аби
контролювати релігійну і мовну
теми в Україні, впливати на її еко�
номіку.

Уже сьогодні на цих проблемах
спекулюють. Ці два моменти є

принциповими в діалозі президен�
тів України і Росії. Парадоксально,
що росіяни втручаються у внутріш�
нє життя нашої держави, починаю�
чи саме з цих питань: “Не чіпайте
нашої мови, нашої церкви!”

Приватизаційні кошти так звана
опозиція сьогодні намагається ви�
користати лише для проїдання, —
шкода, що всі так швидко забули, а
вони — в першу чергу, що це ж ними
продане все, що тільки можна, Росії.
А сьогодні вони ще й хочуть ці кош�
ти від приватизації віддати за росій�
ський газ! А те майно, що після гра�
бунку лишилося, — може, відсотків
десять, — урядові треба дуже уважно
розподілити, — Ющенко про це
подбає, хоча його маневрове поле
дуже звужене.

Я хочу сказати, що ми, українці,
самі розв’яжемо свої релігійні та
мовні питання, — тому раджу гро�
мадянам подавати судові позови на
ті партії і блоки, які ними спекулю�
ють, порушуючи Конституцію. 

— Яким був рік, що минає, для
“Просвіти” і просвітян?

— Я тішуся, що цього року
“Просвіта”, незважаючи на всі ата�
ки, започатковані ще минулого ро�
ку, за часів уряду Януковича, коли
на нас була кинута вся фіскальна
служба, для того, щоб загальмувати
нашу діяльність і звести її до “ну�
ля”, продовжувала свою плідну ро�
боту. На сторінках “Слова Просві�
ти” ми дали достойну відповідь,
пояснивши, що у сфері мовної по�
літики лише один суб’єкт щось ро�
бив і чогось досягав, здійснюючи
свої проекти у сфері Комплексних
заходів усебічного розвитку україн�
ської мови. Наші проекти надзви�
чайно ваговиті й серйозні, держав�
ного рівня. Це — анімаційні фільми
для малечі, — на превеликий жаль,
рік був утрачений через старі підхо�
ди чиновників від Міністерства
культури, які не сприяють ініціати�
вам, перебуваючи в інерції до вик�
ликів часу, озвучених Президентом,
часто їх корегуючи, ігноруючи,
уболіваючи не за справу, а за своє
крісло. І все ж, — ці фільми будуть
виготовлені!

Чи не найвдаліший наш проект
— “Етнічна музика України”. Ми
зберігаємо величезний масив народ�
ної музики, який підлягав поступо�
вому зникненню. А нами на елек�
тронних носіях навіки збережено
унікальні голоси й мелодії, записані
на Бойківщині, Гуцульщині, Січе�
славщині, Миколаївщині, Херсон�
щині… Вони зафіксовані у великих
накладах, ми їх будемо тиражувати й
далі.

Ми започаткували дуже важли�
вий проект, — комп’ютерні ігри для
малечі: “Історія України”, “Ман�
дрівка”, щоб дитина осягала прос�
тори України, любила свій край,
знала, хто вона і де живе, входила в
глибини історії, а комп’ютер не від�
чужував її від рідного, а наближав до
нього. Такого продукту діти ще не
мали.

Третій проект — це той, що сьо�
годні на вустах багатьох мистецтво�
знавців, художників. Ми його здій�
снюємо спільно з Національним ху�
дожнім музеєм України. Видано чо�
тири величезні альбоми, до яких на�
ступного року долучимо електронні
версії: “Ікона українська”, “Живо�
пис XIX сторіччя”, “Український
портрет”, “XX сторіччя”, альбоми
Світославського, Мурашка… Це ду�
же важливо, — дбаючи про всебіч�
ний мовний розвиток, поєднувати
мовні заходи з художнім, музичним
мистецтвами.

У 2005 році побачила світ ціла
низка видань у Видавничому центрі
“Просвіта”. Ми укомплектували ни�
ми сотні районних, сільських, шкіль�
них бібліотек. Серед них — Гомер,
казки, “Цікава абетка”, словники,
сучасні проза і поезія, мовознавство
й літературознавство. Автори — і
столичні, і провінційні, але це значу�
щі, державного рівня видання. Наші
автори: Іван Драч, Михайло Наєнко,
Лариса Масенко, Анатолій Погріб�
ний, Василь Старун, Віктор Грабов�
ський, десятки інших письменників.
На виході — перший том “Тлумачно�
го словника”, з дня на день з’явиться
перший том із шеститомника гені�
ального нашого перекладача, непе�
ревершеного знавця української мо�
ви Миколи Лукаша, перша ластівка у
краєзнавстві — книга покійного Ге�
оргія Дем’янчука з Рівного.

Виокремлю ще підтримку періо�
дичних просвітянських видань:
“Кримської світлиці”, — до речі, я
доклав чимало зусиль, аби ця газета
фінансувалася окремим рядком із
наступного року, ми підтримуємо
газету “Дзвін Севастополя”, журна�
ли “Бахмутський шлях” на Луган�
щині, “Ластівка” на Буковині,
просвітянські видання з Тернополя,
Дніпропетровська, Чернігова. Ми
почали видавати журнал “Україн�
ський шлях”, який був фінансово
занепав. На превеликий жаль, через
смерть Валерія Іллі перестав вихо�
дити відроджений ним і підтрима�
ний “Просвітою” журнал “Основа”.
Треба дбати про продовження його
виходу в світ, так само, як і газети
“Християнська Україна”. Є ще й
повсякденна, копітка робота — де�
сятки конкурсів для дітей, фести�
валів просвітянських колективів,
читців�декламаторів, моновистав,
юних поетів і художників.

Є проект, який у Криму здійснює
письменник Євген Білоусов. Його
видання “Славетні імена України”,
“Тарасове перо”, “Легенди Криму”
та інші, започатковані в минулому
році, продовжаться в наступному,
побачать світ нові видання.

Відбулися відзначення ювілеїв
крайових “Просвіт” — нещодавно

південь України відзначав сторіччя
“Просвіти” в Одесі, Херсоні, Мико�
лаєві.

Ще — спільні проекти з Україн�
ською народною партією: Шевчен�
ків вечір у Палаці “Україна”, агітпо�
хід по Криму “Сіль землі”, фоль�
клорні експедиції, молодіжні про�
екти, які реалізує “Молода Просві�
та”, що активізувалася у 2005 році,
здійснила міжнародні акції, цілий
ряд заходів. 

На Вінниччині голова обласної
організації Леонід Філонов має сту�
дію “Брама” й реалізовує культуро�
логічні телевізійні проекти. Цікаві
ініціативи у Рівному, Івано�Фран�
ківську, Одесі, Криму.

Наші книги, касети, диски, на
яких стоїть марка “Просвіта”, за цей
рік знайшли тисячі й тисячі адреса�
тів, — і це вагомий здобуток.

Вартий уваги проект “Козаць�
кий родовід”, його окремі сторінки,
що вилилися у вечори, масові дійс�
тва, фестивалі.

В одному з листопадових чисел
тижневика “Слово Просвіти” наші
читачі могли бачити діаграми, яки�
ми я ілюстрував свій звіт, які дають
змогу зрозуміти, що роблять дер�
жавні структури, володіючи відпо�
відними фінансовими ресурсами, —
і що робить “Просвіта”.

— Маєте багато задумів?
— Наступного року виникнуть

нові проекти, — я їх не буду розго�
лошувати, бо є охочі перехоплювати
чужі ініціативи, видавати їх за свої,
як траплялося з просвітянськими
світлицями та конкурсом студент�
ського мовного плаката, або… назва
“Логос” запатентована якоюсь фір�
мою, як назва горілки…

Я ж говорю про наш апробова�
ний кінопроект “Логос”, у здій�
сненні якого беру участь. Це 44 серії
фільму про історію української
культури, мови, літератури, про на�
ші національні витоки, про всі істо�
ричні періоди — від Трипільщини
аж до сьогодення. Ми продовжимо
цю роботу, аби фільмів було стільки,
як днів у році — 365. На чолі цього
проекту — Дмитро Ломачук, над�
звичайно творча й послідовна лю�
дина, і “Просвіта”.

Хочу принагідно подякувати ве�
дучому нашої радіопрограми “Дзво�
ни Просвіти” професору Олексан�
дру Коновцю. Хочу подякувати об�
ласним організаціям, які не відста�
ють від столиці. Тому оберігатимемо
всі свої інтелектуальні надбання,
продовжуючи вдалі проекти, розви�
ваючи їх.

Скажімо, курси української мо�
ви, які добре зарекомендували себе
в столиці. За напрацьованими тут
програмами будемо впроваджувати
їх по всій Україні, йти до людей, які
не просто хочуть здобути папірець�
сертифікат про закінчення курсів, а
глибокі знання української мови.

Рано чи пізно Закон про мови
буде прийнято, і жодна політична
сила не спроможеться змінити того,
що велить нам Бог: охороняти укра�
їнську мову й рідну культуру.

Ми починали розмову з того,
що для нас і Вітчизни є україн�
ський час. Українському часу допо�
магає Всевишній, і ми йому допо�
магаємо, бо все, що від Бога, — віч�
не, довготривале і незбориме. Усі
лукавства на тему другої мови, фор�
мування політичної нації, — прире�
чені на розвінчення, як і все те, що
нас віддаляє, а не наближує до на�
шого національного ідеалу, який
формувався віками. Ці лукавці без�
силі перед українською нацією.
І їхня політика проти неї нікому не
потрібна.

Вітаю всіх читачів “Слова Прос�
віти”, просвітян України з Новоріч�
чям і Різдвом Христовим, вклоняю�
ся Вам за громадську роботу, при�
свячену слугуванню Істині. Споді�
ваємося, що саме так її розуміють ті,
хто довкола нас, хто з нами, хто
щойно до нас приєднався. Істина —
це назавжди!

Кор. “СП”

Ïàâëî ÌÎÂ×ÀÍ: 
«ЧАС ГЛИБИННИЙ, ЗМІСТОВНИЙ —
УКРАЇНСЬКИЙ ЧАС»

“СЛОВО Просвіти” ч. 52 (325), 29—31 грудня 2005 р. 

ІЗ ПЕРШИХ УСТ



3«Просвіта» вітає

ч. 52 (325), 29—31 грудня 2005 р. “СЛОВО Просвіти”

Микола НЕСТЕРЧУК, відпові8
дальний секретар ВУТ “Просвіта”
імені Т. Шевченка:

— Цього року “Просвіті” є чим
похвалитися! Відбулися ряд нау�
ково�практичних конференцій,
“круглих столів”, вагомим став
Міжнародний конґрес “Україн�
ська мова вчора, сьогодні, завтра в
Україні та світі”, проведений
спільно з Науково�дослідним інс�
титутом українознавства Мініс�
терства освіти і науки під патрона�
том Президента України Віктора
Ющенка. Незабутніми видалися
фестивалі, зокрема Міжнародний
фестиваль моновистав, присвяче�
ний Марії Заньковецькій, IV Все�
український фестиваль художніх
колективів “Просвіти”, традицій�
ний обласний літературно�мис�
тецький фестиваль “Переяслав�
ська осінь Кобзаря”. Урочистими
запам’яталися святкування 100�
річчя Херсонської й Одеської
“Просвіт”. Особливими постали
літературно�мистецькі вечори
письменників�просвітян, зокрема
вечір, присвячений виходу книги
І. Драча “Противні строфи”. Ак�
центували на роботі з молоддю:
влаштували конкурс читців ху�
дожньої та класичної поезії, “Ди�
во калинове” ім. Д. Білоуса,
“Шевченко в моєму серці”. 

Віримо, що Новий рік стане
для “Просвіти” ще більш плід�
ним, а для українців — щедрим на
тепло, радість і перемоги! З Новим
роком, друзі!

Георгій КОЖОЛЯНКО, голова
Чернівецької обласної “Просвіти”:

— 2005 рік для Чернівецької
“Просвіти” видався продуктив�
ним: за участі “Просвіти” в люто�
му й у травні проведено дві великі
міжнародні науково�практичні
конференції, спільно з Інститутом
післядипломної педагогічної осві�
ти — конкурси у Чернівецькому
музеї архітектури і побуту (близь�
ко 10 тис. буковинців зібралося на
захід), відкрито Етнографічний
музей при Чернівецькому універ�
ситеті, здійснено поїздки на
Кам’яну Могилу, Острів Хортиця,
відсвятковано День української
писемності та мови із залученням
митців Буковини у Чернівецькому
музично�драматичному театрі
імені Ольги Кобилянської, від�

крито телепрограму “Звичаї, тра�
диції українців Буковини”. Мали
ми і фольклорні свята, і вечори, і
зустрічі. Значно збільшилася кіль�
кість членів “Просвіти”, а кіль�
кість осередків за останні десять
місяців зросла втричі. А тому,
вступаючи у новий рік, хочеться
сподіватися, що просвітницький
рух охопить усі сфери життя, а на�
ша “Просвіта” нарешті стане все�
національною. 

Анатолій КІНДРАТЕНКО, го8
лова Харківської обласної “Про8
світи”:

— За давніми звичаями новий
рік для нас починається навесні,
напередодні Великодня, коли ми�
нули Шевченківські дні: не тради�
ційно і не по�сучасному. Саме з
весни починаємо гуляти народні
свята: хлоп’яче квітневе свято
Весняного Ярила, Купала на літнє
сонцестояння, боги�спаси, свято
великого врожаю у вересні. Зараз
готуємося до колядування, разом
із УНП проводимо новорічні ве�
чорниці у вищих навчальних зак�
ладах.

Серед конференцій і “круглих
столів”, проведених цього року у
вищих школах, окремо варто зу�
пинитися на жовтневій конферен�
ції, присвяченій ушануванню
пам’яті воїнів УПА, активну
участь у ній брала молодь. Пож�
вавлення роботи з молоддю не мо�
же нас не тішити.

І якщо до студентів ми йдемо з
конференціями і семінарами, то
до школярів — із лекціями: прово�
димо відкриті уроки. Щоправда,
через фінансові труднощі з лекці�
ями їздять пенсіонери (вони ма�
ють безкоштовний проїзд).

При “Просвіті” працює лін�
гвоклуб із неофіційною назвою
“Мишоловка”: туди ми “ловимо”
молодь, яка не цікавиться націо�
нальним питанням і державниць�
кими справами, безкоштовно нав�
чаючи їх української мови з екс�
курсами в історію та англійської
мови на базі української. На допо�
могу абітурієнтам влаштовуємо
підготовчі курси з математики, та�
кож безкоштовні.

Великого значення ми надає�
мо видавничій діяльності: видає�
мо наукові праці, книги історич�
ної тематики, літературні спогади.
Проводимо вечори�презентації.
Створюємо дитячу газету “Журав�
лик”, при якій діє заочна школа
юного кореспондента.

Співпрацює наша “Просвіта”
з іншими організаціями, фірмою
“Слобожанський стиль”, яка зай�
мається шиттям і моделюванням

одягу національного українського
строю.

Окремо варто сказати, що цьо�
го року, після обрання Президен�
том України Віктора Ющенка і
зміни місцевого керівництва (до
речі, під час Президентських ви�
борів члени “Просвіти” були
представниками на виборчих
дільницях, їздили на Донбас, ми
також друкували листівки), у нас
покращилися стосунки з адмініс�
трацією: з нашою думкою раху�
ються.

Володимир СЕМИСТЯГА, го8
лова Луганської обласної “Про8
світи”:
— Луганські просвітяни щиро ві�

тають своїх побратимів — усіх сві�
домих українців на Батьківщині та
в діаспорі — зі світлими святами
Нового року та Різдва Христового!
Рік, що минає, був сповнений ви�
сокого морального піднесення
всього Українського народу, зу�
мовленого життєствердними
флюїдами Помаранчевого Майда�
ну, який засвідчив готовність на�
шого суспільства до системних пе�
ретворень і його прагнення самим
творити власну долю у вільній на�
ціональній соборній Українській
державі. 

За останній рік істотно зросли
авторитет обласного просвітян�
ського об’єднання, його згуртова�
ність і сила, що визнали державні
структури та політичні партії і у
столиці, і в нашому краї. Культур�
но�мистецькі, наукові, націо�
нально�пропагандистські заходи,
проведені просвітянами на Луган�
щині й далеко за її межами: у До�
нецьку, Львові, Івано�Франків�
ську, Одесі, Києві, а також у Ро�
сійській Федерації, — засвідчили
високий державотворчий потен�
ціал патріотичної громадськості
східного краю. 

Звичайно, не все вдалося зро�
бити, особливо в царині боротьби
українських сил за владу в області.
Але ми набули неоціненного дос�
віду та повні сили й жаги підтвер�
дити свій державницький вибір у
березні 2006 року. Щиро поклада�
ємося на наш успіх у спільних діях
і продовження активної співпраці,
що нас єднає. Запорука державо�
творчого успіху має бути у грома�
дянській злагоді, високій відпові�
дальності за доручену справу,
об’єднанні зусиль мільйонів укра�
їнців у спільному прагненні зміц�
нити силу і славу нашої рідної Ук�
раїни! 

Нехай здійсниться наше праг�
нення стати, нарешті, національ�
ною спілкою, адже ми — найстарі�

ша й найшанованіша громадська
організація України. 

Бажаємо всім миру, щастя,
наснаги, добробуту, нових життє�
вих досягнень і звершень, усіх га�
раздів і Божих ласк!

Володимир ЗАРЕМБА, пись8
менник, голова Дніпропетровської
обласної “Просвіти”:

Рік перемог минає, рік посту�
пу квапиться… Зі славного Січес�
лава шлю сердечні вітання з Но�
вим роком славним просвітянам.
Хай із вами й нами завжди будуть
Бог і Україна.

Радіємо перемозі Віктора
Ющенка. У ній найактивнішу
участь брали члени нашого Това�
риства.

Для січеславців минулий рік
був тяжким. Просвітянський ре�
ванш брали випадкові особи, для
яких найперше — гроші. Не вда�
лося. Наше Товариство живе, несе
слово правди, утверджує рідну ук�
раїнську мову, культуру, історію.
Ми відмовилися від посиденьок.
Тільки праця. У нас діє дитяча
студія, бібліотека, картинна гале�
рея. Ми раді нашим частим відві�
дувачам. Завжди з нами відомі сі�
чеславські вчені, ті, хто робить ук�
раїнську справу. Січеславська
“Просвіта” пишається нашим
керманичем Павлом Мовчаном,
який несхитно працює на україн�
ській ниві.

Із Новим роком, друзі. Щоб
доля вас і нас не цуралася! Так, рік
перемог минає, квапиться рік ве�
ликого поступу.

Петро ШИМКІВ, голова Тер8
нопільської обласної “Просвіти”:

— Шановні просвітяни Украї�
ни! Тернопільське обласне об’єд�

нання ВУТ “Просвіта” щиро8
сердно вітає вас із Новим 2006 ро8
ком і Різдвом Христовим. Нехай
ці свята стануть початком утілен8
ня нових ідей і задумів.

Нехай додають життєвої енер�
гії, творчої наснаги і віри в зав�
трашній день.

Нехай Віфлеємська зірка засяє
у кожне віконечко, зігріє теплом
кожну домівку, принесе міцне здо�
ров’я, добро, достаток, мир і злаго�
ду.

Віншуємо всім, щоб діти наші
жили в духовно багатій, цивілізо�
ваній, демократичній, процвітаю�
чій державі.

Нехай щаслива доля назавжди
усміхнеться нам, а Бог благосло�
вить на добро і любов.

Галина ДОЛЬНИК, голова
Одеської обласної “Просвіти”: 

— Дорогі друзі й колеги, нас�
тає Новий, 2006 рік — рік наших
надій і сподівань на те, що Украї�
на вийде на широкий шлях еко�
номічного й духовного розвою,
зберігши найцінніше, за що бо�
ролися наші пращури, — гордий
національний дух, прагнення до
свободи і збереження своєї неза�
лежності.

Просвітяни Одещини щойно
відзначили 100�річчя свого об’єд�
нання, вшанувавши пам’ять тих
світочів нашої науки, культури,
політичного і громадського руху,
які створили “Просвіту” в умовах
пригнічення всього національно�
патріотичного, через роки переда�
вали цю духовну естафету своїм
гідним продовжувачам. 

Хочемо щиро подякувати
центральному правлінню, гостям
із Луганщини й Криму, Віннич�
чини та Івано�Франківщини, Ки�
єва й Херсона, які прибули до нас
на свято, тим численним нашим
симпатикам, які привітали оде�
ситів зі славним ювілеєм
Одеської “Просвіти”, розділили з
нами радість і гордість за одну з
перших організацій на теренах
колишньої імперії. Ваша під�
тримка для нас дуже важлива, і,
повірте, — ми завжди готові під�
тримати й вас у всіх гарних і слав�
них починаннях. Діймо разом — і
ми непереможні!

Щиро здоровимо всіх вас, до�
рогі друзі й колеги, з Новим роком
і Різдвом Христовим, зичимо сил і
здоров’я для благородної й украй
потрібної зараз в усіх куточках на�
шої великої держави роботи, ба�
жаємо щастя, благополуччя й дос�
татку в родинах, плідних здобутків
на просвітянській ниві. 

Творчому талановитому ко�
лективові “Слова Просвіти”
зичимо наснаги, гарних і цікавих
матеріалів, численних симпатиків
і передплатників — ваша (і наша!)
газета вкрай потрібна просвітя�
нам. 

Щасливого всім Нового року і
Різдва Христового, хай береже
Господь нашу “Просвіту”!

Сторінку підготувала
Ольга СКРИПКІНА

НАМ Є ЩО ЗГАДАТИ
Стукає у вікно Новий рік… Востаннє на порозі озирається до нас 2005... Ми щиро дивимо-

ся йому в вічі, але чекаємо на прийдешні зміни… Ми згадуємо здобутки і втрати, перемоги і
поразки, і бажаємо один одному якнайбільше перших і якнайменше других… 
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Про-читання

У цьому фоліанті оптимально
досконале, здається, все:
зміст, тематика, ліричний

сюжет, формат (60х70/16); офор�
млення (художник — Іван Оста�
фійчук, дизайн — Ольга Борисен�
ко); передмова доктора філології
Тараса Салиги “Весь у полоні свя�
тої ідеї (критична сильвета Мико�
ли Петренка у мозаїці його вір�
шів)” — це ніби дисертація, адап�
тована до півтора десятка сторінок.
Отже, йдеться про збірку поезій
Миколи Петренка “Упала зморш�
ка на твоє чоло” (Львів: НВФ
“Українські технології”, 2005. —
132 с., іл.), якою шановний автор
увінчав своє 80�ліття.

Микола Петренко належить до
тих поетів, до яких якнайточніше
припасовуються слова М. Асєєва,
що то лірик “до самой строчечной
сути”. На сьогодні він видав понад
60 книг у різних жанрах, але якби
написав лише саму пісню “Нама�
люй мені ніч…”, уже й цим би наві�
ки залишився в історії української
співочої лірики. Життєвий шлях
Миколи Петренка склався таким
робом, що він, уродженець Полтав�
щини, із середини 50�х років мину�
лого століття живе і працює у Льво�
ві. Його м’яка полтавська мова ор�
ганічно вписалася назавжди в су�
цільне україномов’я Галичини. Це
ж як добре, що у великому оргaні
рідного слова розрізняються тони і
півтони різних поетичних індивіду�

альностей. А звучать во�
ни цілком природно і во�
єдино, одразу розвінчую�
чи фальш постулатів по�
літичних дворушників і
пустобрехів про нібито
існування “двох Україн”.
Одна вона у нас, одна! —
втямте нарешті. 

Констатую: теми ма�
тері, хліба, трагедій голо�
домору 33�го і Другої сві�
тової війни — головні те�
матично�образні пласти
цієї книги.

Драматичною вияви�
лася поетова доля від ро�
ків дитинства і до зрілос�

ті. Та він у відчай не впав, а лише
переплавив пережите на рядки
хвилюючої поезії (с. 32):

А хмарки йшли, мов з неволі,
І в хмарах вітри гойдали.
Ошматки моєї льолі,
Що ангели вишивали.
Тема матері в книзі настільки

художньо укрупнена, що автор це
підкреслює у назві віршів. Прикла�
ди повсюдно: “Материн світлий
жаль”, “Переддень материнства”,
“Материна праправда”, “Молода
мати”, “Материнський вірш”,
“Мамин храмовий Великдень”,
“Мати полола картоплю”, “Прала
мати полотна”, “Материні рушни�
ки”, “Казки материної матері”,
“Мати ділить вечерю”, “Материн
дядько”, “Війна, материне чекан�
ня”, “Мати дивиться на мене”,
“Чекай нас, мамо”, “Материні на�
пуття”, “Мальована мати”, “Мате�
рине сьоме небо”, “Несу воду для
матері”. Усі ці твори не фактогра�
фічні, — справу маємо з естетично
довершеними поезами, дуже часто
сюжетними, в яких ліричний ге�
рой — один із провідних персона�
жів. До того ж ця тематика виведена
із суто особистісного, а спроектова�
на на загальносуспільні параметри,
як у вірші “Квиток до раю” (с. 49):

І тоді промовить 
мати: — Сину,

Я твої печалі розведу.
Виведи з неволі Україну —
Буде рай у нашому саду.

Тут слово матері і внутрішній
монолог ліричного героя поєдну�
ється, бо він, людина, яка стільки
винесла на власних плечах, серцем
чує, що й сьогодні “ворон збира
колоски на стерні, як мати моя в
тридцять третьому році”. Боротьба
за виживання охопила всю біосфе�
ру. Але пропорції виживання під�
лості й несправедливості все ті ж
(с. 75, 76):

Миють руки кати — 
все проститься катам?

Мамо, ти не простиш — 
надто болісно нам.

Мамо, ти не простиш! — 
Україна рида.

Вже той час протіка, 
як із жбана вода.

І щоб ми не звикли саме до та�
кого часу, не заколисалися, поет
постійно попереджає не в деклара�
ціях, а в досить�таки виважених ху�
дожніх формах. І тут логічно дода�
ється чоловічий голос — дуже май�
стерно його втілено в циклі “Бать�
кова вишиванка від матері”: так, в
одному із віршів згущення одноко�
реневих підметів розкриває велику
драму українського народу, причо�
му це втілено не на піднесенні рит�
му, а на його спаді (с. 78):

Хрестики, хрестики – 
потім вокзали:

Піски, Ромни, а тоді Конотоп.
Хрестики клалися 

просто на шпали —
Це для матусі, верталися щоб.
Хрестики, хрест... — 
на вагони попутні, 
На семафор, що 

як божеський перст.
Хрестики, хрест...— 
за Михайлівський Хутір.
Хрестики, хрестики, 

хрестики, хрест...
Прикметна риса рецензованої

збірки — вільні, часто одночасні
екскурси ліричного героя в ди�
тинство з його голодним 33�м,
у війну, в повоєння, в сьогочасся і
в майбутнє. І у цьому циклі — теж.
Тут не випадково означений Хутір
Михайлівський — звідти завжди
вітри холодні і пересторожні. Бо
якщо, не дай Боже, поставимо

хрест на своїй державності чи по�
годимося на парадокс двомовнос�
ті, тоді повсякденною буде карти�
на, зображена в такому катрені
(с. 84):

А потім прогіркло, 
із хрипом,

Немов крізь щербинки 
серпа:

— Покличте 
дядька Архипа,

Нехай у садку закопа!..
Народ, прощаючись із кому�

нізмом, придумав дотепну тираду:
“Серп і молот — смерть і голод”.
А звідки нам їх принесли?.. Отож.

Говорити про поезію Миколи
Петренка — це передовсім говори�
ти про індивідуальну майстерність
її автора. Інші аспекти такі: від асо�
ціацій пережитого і переболілого

поет легко переходить і до суто
мистецьких асоціацій (с. 87):

І стоять, стоять 
одні на вулиці: 

Скорбна мати 
і Сковорода...

Тут, звичайно ж, видимий пок�
лик до Павла Тичини і його вели�
ких речей: поеми “Скорбна мати” і
симфонії “Сковорода”.

Вірш “Ранній візит” (с. 74) ви�
конаний у важкій канонічній фор�
мі монорими. Та й сама чоловіча
рима з проривним “р” є водночас
алітерацією, що створює чітко ог�
ранений звуковий ряд.

Твір “А я учу молитвочку”
(с. 30, 31) побудований на засадах
полісиндетону і тавтологічного
рефрену.

Микола Петренко, поет визна�
ченого ліричного струменя, при
потребі легко переходить і на гро�
тескову інвективу (с. 119):

В безвість нас інтегрували,
Очманілих недоучок, —

Замість нас наклонували
Пуркісів, Бузин, Смердючок?
Чи ведуть нас до пустелі
Телевізорні циклопи, — 
Підряджаючи в борделі
Афро#Азії, Європи?
Метамова символів — основна

риса вірша “Мати на Майдані”.
Поєднання засад змінного

рефрену і питальної риторики
складають сутність поезії “Марив�
ні видива”.

Твір “Вовче царство” можна
вважати зразком семантичного асо�
нансу (останній термін у віршо�
знавство ввів Корнелій Зелінський).

Вірш “Яблуня всміхається”
природно стилізований під фоль�
клор.

В основі маленької поеми
“Упала зморшка на твоє чоло”,
яка дала назву всій книжці, ле�
жить так званий трансформатив�
ний рефрен. Ужито його десять
разів, завдяки чому метаморфозу
ліричного героя легко і логічно
проведено від “Упала перша змор�
шка на чоло, уперше посивіла го�
лова” до “Мільйонна зморшка
впала на чоло, вмільйонне посиві�
ла голова”.

Навіть через високу майстер�
ність автора і виняткову корект�
ність видавців можна побачити не
лише домінуючі успіхи збірки, а й
її поодинокі недогляди. Так, не
зрозуміло, за чиєю редакцією ви�
йшла книга. Швидше за все, це
редакція авторська, але ж її поз�
начати у виданні треба теж.

Історіофілософська концепція
вірша “Краща із хат”, по суті, за�
гублена через відсутність належної
образності. Щось подібне трапи�
лося і з віршем “Чотири вітри”,
який залишає враження давно ві�
домих фольклорних символів і мо�
тивацій.

Звичайно, окремі недогляди не
є визначальними і не можуть зіпсу�
вати світлого враження від зшитка
справжньої поезії “Упала зморшка
на твоє чоло”.

Анатолій ГРИЗУН,
член НСПУ,

м. Суми

ЯНГОЛ У СНІГАХ

Тарасові Сализі

Щось там біліє, щось видніє,
Щось десь кудись торує шлях, —
То мов тьмяніє, то ясніє, —
Напевно, янгол у снігах.

Кому несе святі глаголи?
Господню вість несе — кому?
Безрідне перекотиполе
Перепиняє шлях йому.

Та срібний відкидає посох
Корону Ірода страшну;
І там, де слід од ступнів босих,
Збудився пролісок зо сну.

Мініатюрною сурмою
У біле небо просурмить,
Над безконечністю німою
Восторжествує хоч на мить.

Тобі судилось пробуждати
І люд, і цвіт, і згаслий рід,
І мучитися, і страждати,
Нести у світ новий завіт.

Своє спасенне одкровення
І ознайми, і возвісти:
У вбитий дух наш і в наймення
Вже знов закопують хрести.

Смертельну імперську зачистку
Перепини і прокляни,
Допоки, скупані в любистку
Врятовані, зростуть сини.

Хоч їх, та виведи з неволі,
Хоч їх, але зроби людьми.
Востаннє, може, нашій Долі
Майни крильми серед зими…

БАЖАННЯ
Не Янголом, 

не Чортом, не Царем, —
Ні, ні, то не мої вертепні ролі; —
В гурті хотів я бути Звіздарем,
Нести різдвяну зірку в ореолі.

Ми, острівецькі хлопці, не святі;
Я до святих 

чи грішних не належав.
Сніги місив. Купався в чистоті
Сліпучих, білих, 

сріберних мережив.

Чутливим був до зоряних садів
Там, на Підземчі, 

близько Теребовлі…
І сплинув час… Я даром володів
Не впасти в сіть 

у сатанинській ловлі.

Забороняли Свята! Коляду
Вигонили із душ, 

хапали в тюрми,

Топтали золоту мою звізду,
Архангельські 

на брухт ламали сурми.

Щось дивне берегло мене. Хоча
Які в той час моління-обереги?!
Але було усміхнене дівча
І погляд — наче 

море безбереге…

А темна кривда, безконечне зло
Дивилося на мене зором Вія.
Я ж, мов бурсак 

спогадував чоло, —
Не мертве, ні: жива була надія!

Та дівчинка в короні золотій —
Подоба сонця 

на розкішних косах —
До мене посміхалася: не стій
Поміж крикливих, 

поміж безголосих.

…Не став я ні царем, 
ні звіздарем,

Колядником лишився. Їх багато.
Похилений під іншим тягарем,
Аніж небесний, звістуючи Свято.

Колядники минаються. І я
Піду за ними для колядування.
Та житиме — мов сонце 

чи зоря —
Дарителька Любові і Страждання.

ПОЕЗІЯЗ ВЕРХОГІР’Я ВИСОКИХ ЛІТ 

Ðîìàí ËÓÁÊ²ÂÑÜÊÈÉ
Ç ÍÎÂÎ¯ ÊÍÈÆÊÈ «ßÍÃÎË Ó ÑÍ²ÃÀÕ»
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Нова книга Миколи Пет�
ренка має таку присвяту —
“Моїй матері Усті Дмитрів�
ні і всім українським мате�
рям 1933 року…” 
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НАРОДЖЕННЯ 
КАЛЕНДАРЯ
Відривний календар стає то�

неньким — наближається кінець
року, тепер уже старого, що відхо�
дить у минуле, в історію... А далі?
Новий рік! У кіосках, у книгарнях
повно календарів будь�яких
форм і розмірів — від неве�
личких листівочок до фолі�
антів із безліччю найрізно�
манітнішої інформації про при�
йдешній рік. Так, 1 січня настане
новий, 2006�й, рік, що має нині
міжнародний статус. Але ж…. У ве�
ресні святкували єврейський Но�
вий рік. А ще є мусульманський,
китайський, японський, ефіоп�
ський... То що ж це таке?

“Світ ясний — мереживо казко�
ве, світ ясний, ні краю, ні кінця...”
Так писав Василь Симоненко.
І справді, світ безмежний і надзви�
чайно різноманітний. Що не на�
род, то календар, а календар — це
визначення часу, а за часом — хро�
нологія. Хронологія пов’язана з
астрономією, а астрономія — то рух
планет, зірок, Сонця, Місяця... Тут
день і ніч, доба і тиждень, місяць, за
ними рік і літочислення, а там уже
й епохи, ери. Скільки всього і як
багато! І в усьому цьому найголов�
ніше — вимір часу, визначення го�
ловної його одиниці. Такою одини�
цею обрана доба — час обертання
Землі навколо своєї осі. Та навіть
доба має двояку назву: астрономи
визначають зоряну і сонячну добу.
Визначення їх точної тривалості,
сучасний високий рівень науково�
технічного прогресу викликали
потребу в більш точному вимірі ча�
су, ніж доба, хоча поділ доби на го�
дини, хвилини й секунди знали на�
ші далекі предки. Нині вчені вимі�
рюють час до сотої і тисячної час�
ток секунди. Та для вивчення атом�
них, ядерних, лазерних та інших
фізичних процесів не те що тисяч�
ної, а й мільйонної її частки буває
недостатньо. Адже — це важко уя�
вити — за мільйонну частку секун�
ди супутник переміщується на 1 см.

Усе це призвело до того, що
1964 року Міжнародний комітет

мір і ваг за найменшу одиницю ви�
міру часу прийняв атомну секунду,
величина якої вимірюється часто�
тою випромінювання атомів під час
їх квантових переходів з одного
енергетичного стану в інший. Оди�
ниця, еталон атомного часу дорів�
нює майже 10 млрд. (9192631770)
електромагнітних коливань, ви�
промінюваних атомом цезію. 

З 1 січня 1972 року всі передо�
ві країни світу перейшли на вимір
мікрочасу за допомогою атомних
годинників. Про це слід знати ще
й тому, що саме вивчення радіоак�
тивності дало змогу великому
французькому вченому П’єру Кюрі
(1859—1906) відкрити радій і мож�
ливість визначення віку матерії, ві�
ку виникнення Землі. Завдяки ра�
діоактивному методу ми маємо
зразки порід із Місяця, ведеться
підготовка до визначення віку Вене�
ри та Марса. Поняття часу стає до�
волі широким: ми нині маємо такі
визначення, як “геологічний час”,
“астрономічна хронологія” (від
грецького “хронос” — “час”, “ло�
гос” — “знання”). Завдяки видат�

ному англійському вченому Ісааку
Ньютону дані астрономічної хро�
нології допомогли точніше визна�
чити дати історичних подій у систе�
мах літочислення, що їх вивчає іс�
торична хронологія.

Завдяки астрономічній та істо�
ричній хронології людство створи�
ло силу�силенну календарних сис�
тем, бо в різних народів і держав у
різний час виникла потреба у ство�
ренні літочислення. З’являлися різ�
ні системи, які будувалися на подіб�
них або різних принципах підра�
хунку часу, що призвело до виник�
нення потреби в стандартизації по�
няття історичного часу. Питання,
з якого моменту починати відлік
часу, поставало перед кожним наро�
дом, перед кожною державою.

Нині широко використовується
таке поняття, як ера (аеrа), що пе�
реважно буквально трактується як
відрізок часу. Але походження цьо�
го слова доволі оригінальне: воно
виникло з абревіатури — початко�
вих букв слів латинської фрази “Ab
exordio regni Augusti”, що означає
“Від початку воцаріння Августа”.
Йдеться про Октавіана Августа
(63 р. до н. е. — 14 р. н. е.), який у
27 році до н. е. став римським імпе�
ратором, а титул Августа (возвели�
ченого Богом) йому присудив сенат
при врученні верховної влади.

Ер — безліч. Ери династій фа�
раонів у Єгипті, імператорів — у
Японії та Китаї, римських імперато�
рів — в Італії. У різних народів існує

кілька ер від міфічного “створення
світу”, хронологія яких не збігається.
Широковідома сучасна ера від “на�
родження Христа”. Мусульмани
починають своє літочислення від
так званої хіджри — часу пересе�
лення пророка Мухамеда (Магоме�
та) з Мекки в Медину. 

От ми й дійшли до календаря.
Основою календаря слугують відріз�
ки часу, що визначаються періода�
ми видимих рухів небесних тіл. По�
ходить слово “календар” від рим�
ського (латинського) calendarium,
що означає “боргова книжка”. У
Римській імперії боржники мали
платити відсотки у дні календ, що
припадали на дні молодика (перші
дні місяця). Тому вислів “відкласти
до грецьких календ” означає тер�
мін, що ніколи не настане, адже
поняття “календи” вживалося ли�
ше в середовищі римлян...

СКІЛЬКИ НОВИХ РОКІВ 
В ОДНОМУ РОЦІ?
Однак повернімося до Різдва й

Нового року, які вже невдовзі з’яв�
ляться на нашому календарі. Ніхто з
нас сьогодні не уявляє собі цих свят
без прикрашеної ялинки. І, мабуть,
небагато хто знає, що традиція
прикрашати різдвяне дерево при�
йшла з Німеччини і сягає тих часів,
коли люди поклонялися деревам,
особливо — вічнозеленим. Листя
або глиця з них не опадали, і це асо�
ціювалося з безсмертям. Христия�
ни змінили цю традицію, пов’язав�
ши її з шануванням Христа.

Вважається, що першу різдвяну
ялинку встановив 1834 року у Вінд�
зорському замку принц Альберт.
Багато ялинкових прикрас із хрис�
тиянською символікою, що їх мож�
на побачити в наші дні, спочатку
були язичницькими символами.

Сучасна традиція зустрічати
Новий рік 1 січня запозичена в
римлян. Проте так було не завжди.
Скажімо, в Англії Новий рік свят�
кували 26 березня. А коли британ�
ський парламент переніс це свято
на 1 січня, духівництво заявило,
що це “крадіжка кількох місяців у
Господа Бога”.

В Ефіопії Новий рік і в наші дні
зустрічають 1 вересня. Ця країна
живе за іншим календарем, що
відстає від загальноприйнятого
григоріанського на 7 років і 8 мі�
сяців. За традиційною системою
літочислення, рік тут складається з
13 місяців. 12 місяців мають по 30
днів, а 13�й — усього 5. Ці 5 днів
усі громадяни Ефіопії працюють
безплатно, а кошти, зароблені в
цей період, спрямовуються на со�
ціальні потреби.

Можна ще багато розповідати
про відмінності у відзначенні цих

свят за різних часів і в різних наро�
дів, але далі наша мова — про го�
ловного персонажа Новорічного
свята.

СВЯТИЙ МИКОЛАЙ?
САНТА-КЛАУС?
ДІД МОРОЗ? МОРОЗКО!
Образ сучасного Діда Мороза

— американсько�європейського —
з’явився не одразу. У різних країнах
цей персонаж формувався на під�
ставі різних уявлень: на півночі —
від гномів, у Центральній Європі —
від мандрівних акторів чи розпов�
сюджувачів новорічних подарунків
(до речі, звичай дарувати щось на
Новорічні свята пішов від Старо�
давнього Риму), у Східній Європі
— від язичництва, від казкових і мі�
фічних героїв.

Проте в основі все ж таки ле�
жить міф про святого Миколая
(“переможця” з грецької), який був
єпископом у місті Мирі (нині Дем�
ра в сучасній Туреччині) провінції
Лікія. Тому Миколай відомий ще
як Миколай Мерлікійський, що
став загальноєвропейським святим
після того, як 1087 року італійські
пірати викрали його мощі й пере�
везли до Італії.

Коли після календарних і цер�
ковних реформ день Миколая (19
(6) грудня) наблизився до Різдва й
Нового року, з’явився образ Санта�
Клауса. Спочатку він був близький
до образу католицького єпископа:
червона шапочка, червоний плащ�
накидка... 1773 року в пресі вперше
з’явився Санта�Клаус в особі Свя�
того Миколая Мерлікійського.

Формування образу Діда Моро�

Володимир Минович Не-
роденко завжди любив і про-
пагував справжню україн-
ську народну культуру,

у фольклорній царині
почувається, мов ри-
ба у воді. Працюючи
викладачем у Шевчен-
ковому університеті,
прищеплював сту-
дентам відразу до
манкуртства, розпо-
відав їм, звідки вони є і
хто вони в цьому сві-
ті, зазнавши за це
звинувачень у націо-
налізмі.

Попри всі переслі-
дування, створивши
1958 року студент-
ський український
фольклорно-етног-
рафічний ансамбль
“Веснянка” (цей на-

родний ансамбль і нині живе
під його художнім керівниц-
твом), Володимир Минович
зі своїми вихованцями від-

роджував і пропагував укра-
їнську обрядовість. Це він у
60-ті роки вивів на київські
вулиці гурти з колядками та
щедрівками, — відродив-
шись, ця традиція нині по-
ширилася по всій Україні. На-
родний артист України, зас-
лужений працівник культу-
ри, кандидат геологічних на-
ук Володимир НЕРОДЕНКО
створив унікальний рукопис
майбутньої книги “Україн-
ське небо”, публікацію якого
починаємо з доброї згоди ав-
тора сьогодні і продовжимо
в 2006 році. Українські звичаї,
легенди, вірування і забобо-
ни, пісня і казка — все це в
книзі Володимира Нероденка
“Українське небо”. Слідкуйте
за публікаціями “Слова Прос-
віти”.

ВОЛОДИМИР НЕРОДЕНКО “УКРАЇНСЬКЕ НЕБО”

d
d

Народний артист України 
Валерій Потьомкін у ролі Мороза
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Народний звичай

C-9

Продовження. Поч. у ч. 39–52 
за 2003 р., ч. 2–9, 11–14, 16–18,

20–2, 28, 30, 32, 34, 37, 39,
41, 43, 45, 51 за 2004 р., 

ч. 3, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 20, 22, 26–28,
29, 32, 35, 39, 42, 49, 50 за 2005 р.

Зіва Г. М. 30,00
Гаракова-Низамі З. У., 
м. Сімферополь 20,00
Гробова Н. C. 20,00
Сеннікова Р. П. 20,00
Максимів Ю., 
с. Ралівка 
Самбірського р-ну 
Львівської обл. 17,00
Кибюк В. М., 
с. Устечко 
Заліщанського р-ну 
Тернопільської обл. 100,00
Швед Т. Ф., 
м. Дубровиця 
Рівненської обл. 100,00
Шевченко В. В., м. Київ 20,00
Позняк В. О., 
учень 5-Б класу 
Дубровицької ЗОШ № 3 
Рівненської обл. 20,00
Данилюк В. О., 
м. Тростянець 
Івано-Франківської обл. 10,00
Єфіменко І. М., 
м Київ 792,00
Іщук В. В., 
м. Київ 100,00
Скороходько Е. Ф., 
м. Київ 200,00
СП “Рубікон”, 
м. Івано-Франківськ 300,00
Мовчан В. Е., 
м. Київ 50,00
Добрянська Н. А., 

м. Запоріжжя 10,00
Максимів З. Г., м. Львів 17,00
Фостій Є. Д., 
м. Тернопіль 50,00
Романець С. С. 
та Романець М., 
м. Чернівці 200,00
Костенко Р. С., 
м. Івано-Франківськ 250,00
Дутка Н. Т., с. Лоцкіне 
Миколаївської обл. 100,00
Іващенко Л. П. 500,00
Зима О. Л., м. Київ 500,00
Пінаш Ю. О., 
м. Ужгород 30,00
ЗОШ I—II ст., с. Зелене 
Гусятинського р-ну 
Тернопільської обл. 
(ч/з Лис Г. І.) 50,00
Лазебник М. С., 
с. Лисянка 
Черкаської обл. 100,00
За заповітом художниці-
монументалістки 
Трофимчук Л. С. 
зі Львова 150,00
Філія райавтодору 
керівник Безпалько П. П., 
м. Коломия 
Івано-Франківської обл. 100,00

Пожертви 
на Тарасову церкву

Учителі й учні Блажівської
СЗШ I—III ступенів 
Самбірського району 
Львівської обл. 
(ч/з Юзв’яка Й. М.)

Учителі:
Брийовська М. М. 5,00
Бурбела В. О. 5,00
Дерев’янко В. О. 5,00
Здреник К. К. 5,00
Клименко Л. М. 5,00
Пукуляк Н. Б. 5,00
Стахурська І. Й. 5,00
Сікорська Л. В. 5,00

КАЛЕНДАР 
НАШИХ ЗВИЧАЇВ

Головна Рада Українського
товариства охорони пам’яток
історії та культури видала на�
стінний календар “Мальована
Україна” на 2006 рік. Він
ілюстрований репродукціями
картин заслуженого майстра
народної творчості України
Івана Лисенка, на жаль, уже
покійного. Твори І. Лисенка
ввійшли до Всесвітньої енци�
клопедії наївного мистецтва.
Сюжети для своїх картин ху�
дожник віднаходив у традицій�
них і обрядових дійствах укра�
їнського народу.

У календарі вказано дати
християнських і обрядових
свят, сільськогосподарських
робіт, прикмети передбачення
погоди на тривалий період.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

Фецич О. П. 5,00
Целюз І. М. 5,00
Чайківська Т. М. 5,00
Шиян Г. І. 5,00
Разом: 60,00

Учні
5 клас 7,00
6 клас 8,00
7 клас 11,00
8 клас 10,00
9 клас 13,00
10 клас 12,00
11 клас 12,00
Разом: 73,00
УСЬОГО: 133,00

за, трансформація образу Святого
Миколая в Санта�Клауса пройшли
досить довгий шлях і, хоч як це див�
но, у сучасному вигляді цей образ
оформився наприкінці XIX — на
початку XX століть.

Дід Мороз (Санта�Клаус) пе�
ребрався на північ. Суперечки
щодо його батьківщини — сучасної
Лапландії, напівказкової країни са�
амі, країни чаклунів і відьом (зга�
даймо пушкінських Наїну та Фін�
на), знавців чорної та білої магій —
точаться між Фінляндією, Шве�
цією, Норвегією та Росією. У Мос�
ковію Санта�Клаус разом із ялин�
кою потрапив 1700 року, після ка�
лендарної реформи Петра І.

Більшовики�ленінці боролися
як із Санта�Клаусом, так і з ялин�
кою. А коли оговталися, надали
Новорічному святу потужного ідео�
логічного й соціально�побутового,
класового значення. У 1970—1980
роках ялинка, Новорічне свято на�
були виняткової ролі у формуван�
ні “совєтської нації”. Русько�со�
вєтський Дєд Мороз став виразни�
ком духовної зверхності російсько�
го менталітету, російського духу.

Цей стандарт навіть після п’ят�
надцятиріччя розвалу “імперії зла”
міцно тримається в незалежній Ук�
раїні, хоча українські новорічні
традиції, образні, прекрасні, мають
тисячолітнє історичне коріння.

В основі російських новоріч�
них уявлень лежить передусім п’єса
О. Островського “Снігуронька”, на
лібрето якої написана опера Рим�
ського�Корсакова. Островський,
використавши сюжет української
казки про Снігуроньку�Сніжняну,
переніс усі події в Берендеєво цар�
ство кудись на північ, у Московію,
хоча відомо, що Володимир Вели�
кий після розгрому печенігів посе�
лив рештки торків і берендеїв на
Десні та Росі для захисту кордонів
Київської держави. Саме на берегах
Росі, біля Богуслава й було записа�
но казку про Снігуроньку. А Діда
Мороза в Україні ніколи не було.
Був Мороз, Морозко в образі мо�
гутнього, красивого, доброго чоло�
віка. Морозко — лісовий володар,
узимку — оборонець і цілитель зві�
рів, помічник добрим людям, за�
хисник скривджених, допомагає
всім (добрим!), що заблукали в лісі
й у житті.

Морозко мандрував лісами й по�
лями, ставив льодові мости на річках
і озерах, стукав палицею по деревах,
від чого з’являлися тріскучі морози.
Любив веселощі, приносив здоров’я
та снагу тим, хто його шанував. Кого
зустрічав (порядних людей, дітей),
щедро обдаровував. Будував пре�
красні крижані палаци в дрімучих
лісах. Та й хіба могла б Весна закоха�
тися в старого діда й народити йому
красуню Снігуроньку?

Морозка до�
сить широко ша�
нували в Україні —
на всіх зимових
святах його запро�
шували на вечерю
— “куті їсти”.

Треба пам’я�
тати, що Мороз�
ко в українсько�
му фольк�
лорі — не
о д и н а к:
скільки в
нас казко�
вих богати�
рів�велетів,
а Лісовики,

Щезники, Гайовики... До речі, до
XIX століття голландці вважали
Санта�Клауса струнким вусанем із
люлькою, який забирався в оселю
через димар. Лише потім на нього
вдягли червону шубу, оздоблену хут�
ром. А 1860 року американський
художник Томас Найт прикрасив
Санта�Клауса бородою.

Щодо відзначення Новорічних
свят, то в нас тут, як на мене, суцільна
абракадабра — все перемішалося.
Різдво, Новий рік, зимові святки...

Святкування Нового року міня�
лося в нас тричі. Спочатку, до Воло�
димира Великого, ми святкували но�
воліття навесні.

Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівочка... —

співають наші щедрувальники зи�
мового січня.

Потім з’явився християнський
вересневий Новий рік. Цікавим є
те, що він збігся з народним реміс�
ничим трудовим святом Свічки.
14 вересня переходили вечорами
працювати при свічках, бо до того
працювали від вранішньої зорі до
вечірньої. Перехід до роботи ввечері
знаменувався весіллям Свічки —
Свічку видавали заміж. А позаяк ве�
сілля, то обов’язково має бути і ве�
сільне гільце — дерево життя, яким
завжди були сосна, ялинка (вічні,
вічнозелені) або вишня — дерево
життя, священне дерево ведичного
українського православ’я. Гільце
прикрашали стрічками, квітами,
шишками (весільними, печеними).
А оскільки це було весілля Свічки,
на ялинках з’являлися й свічки —
ось вам і сучасна новорічна ялинка.

Із перенесенням Петром І Но�
вого року на січень прийшов Сан�
та�Клаус — Дід Мороз, а з ним і
решта європейських традицій. Од�
нак у селах і, менше, у містах усе�
таки жили народні українські тра�
диції: з дідухом, колядками і щед�
рівками, закликом, запросинами
Морозка, посіванням, багатою і го�
лодною кутею, водохрещами.

Не знаю, чи варто говорити про
ту нісенітницю, що виникає в нас
при зимових святах. Мабуть, усе�
таки варто. Перед Різдвом — Пили�
півка, піст, коли забороняються роз�
ваги, скоромна їжа — аж до Різдва.
А за грецько�російським правос�
лав’ям, Новий рік — перед Різдвом.
І на Новий рік усі співають і танцю�
ють, п’ють та їдять скоромне.

Цікаво, що Болгарська церква,
така ж православна, як і наша, пе�
ренесла Різдво за прикладом євро�
пейських країн на 25 грудня. Там
усе на своїх місцях. Здоровий глузд
узяв гору над церковним консерва�
тизмом.

Як бачимо, у незалежній Укра�
їнській державі ще безліч невід�
кладних завдань побудови й здобут�
тя не лише економічної самостій�

ності та самодостат�
ності — цього не
може відбутися, як�
що ми не позбуде�
мося духовного ко�
лоніалізму, не зна�
тимемо своєї куль�
тури, своєї обрядо�
вості, своїх звичаїв
і не почнемо пи�

шатися ними.
П и ша й �

мося, бо ми
того варті!

Малюнки автора

В Україні акція розпочала�
ся 20 грудня, коли на поль�
сько�українському кордоні
пластуни перебрали Вогонь у
харцерів — скаутів Польщі, а ті
отримали його від скаутів Австрії.
Пластуни передаватимуть Віфле�
ємський Вогонь Миру до місце�
вих громад по всій Україні до кін�
ця січня: у церкви, в дитячі при�
тулки, лікарні, державні установи.
Щороку у цьому заході беруть
участь понад 10 тис. пластунів, до
неї також долучаються десятки
тисяч дітей у сотнях міст, місте�
чок і сіл України. 

Уже понад 50 років перед
Різдвом скаути Австрії запалю�
ють свої свічечки у Віфлеємі й
передають його за допомогою
“скаутської естафети” як символ

миру, любові, братерства, єдності.
Вогонь розвозять у всі кінці світу.
До цього додаються Різдвяні ві�
тання й побажання. Акція не
пов’язана з якоюсь конкретною
конфесією чи церквою.

Віфлеємський Вогонь Миру
постійно горить у Віфлеємі, у цер�
кві, яка стоїть на місці народження
Ісуса Христа. Перша згадка про
нього датована XII століттям. Тоді
один із учасників Христових похо�
дів привіз це Світло з Віфлеєма як
дар для своєї родини і близьких.
Цей Вогонь — символ любові й
миру, які Христос приніс на землю.
Вогнем із Віфлеєма запалюють
свічки вдома на Святу Вечерю.
Щороку він мандрує по світу, дола�
ючи кордони і єднаючи християн у
часі Різдва Христового. Також його

передають усім, хто далеко від рід�
ної домівки, щоб вони могли відчу�
ти тепло Віфлеємської зірки.

Як зберігати Вогонь до Різдва?
Що робити, якщо Вогонь згасне?

Потрібно наперед подбати
про збереження Вогню. Найкра�
ще зберігати Вогонь у масляних
лампадах або у стеаринових свіч�
ках, які довго горять. Святість
Віфлеємського Вогню зберігаєть�
ся, якщо свічка ненароком згасне
і її знову запалити. Але потрібно
дбати, щоб вогонь горів постій�
но.

До якого часу зберігати Вогонь?
Традиційно Вогонь зберіга�

ється в церкві до Водохреща
(Йордану) — 19 січня. Цього року
Віфлеємський Вогонь зберігати�
меться у Михайлівському Золото�
верхому Соборі й у греко�като�
лицьких церквах. Кожен може
взяти Вогонь на Святу Вечерю.

Пласт — Національна 
Скаутська Організація 

України

Â²ÔËÅªÌÑÜÊÈÉ ÂÎÃÎÍÜ ÌÈÐÓ 
ªÄÍÀª ÂÑ²Õ Ä²ÒÅÉ 24 грудня о 15.00 біля

пам’ятника Володимиру Ве-
ликому на Володимирській
гірці у Києві відбулося сим-
волічне передання в Україну
Віфлеємського Вогню Миру.
Акцію проводить Пласт —
Національна Скаутська Ор-
ганізація України. У ній узяли
участь понад 250 пластунів
із Києва, а також  діти з усіх
куточків України. Вони приї-
хали, щоб перебрати Вогонь
і передати його до своїх гро-
мад. Передачу вогню з Віфле-
єма благословили Глави чо-
тирьох українських церков
— УПЦ КП, УАПЦ, УГКЦ та
РКЦ.


