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— Хочу, аби кожен із нас у слово�
сполученні “рідна мова” з особливим
почуттям, особливим наголосом ви�
мовляв слово “рідна”. Воно найпосут�
ніше, найакцентованіше, — прив’язане
до роду. Якщо ми зрозуміємо, що рід�
ність і спорідненість, і родинність, і все
те, що несе в собі корінь “рід”, є визна�
чальним, то тоді ми усвідомимо, що
все те, що є запозиченим, не дає мож�
ливості людині бути причетною до того
масиву, який називається рід, плем’я,
етнос, нація.

Я особисто виокремлюю слово
“рідна” як домінантну річ. Міжнародний
день рідної мови був проголошений не
в нашій державі, а міжнародними інс�
титуціями. Фактично цей день покли�
каний захищати національні меншинні
мови, які загрожені.

У нашій українській ситуації пара�
доксальним чином склалося так, що
рідність мови ми не сприймаємо як
щось визначальне і щось обов’язкове.
Тобто можна, користуючись чужою мо�
вою, не відчувати себе чужинцем на цій
землі. Нам довгий час нав’язували, що
чуже — це добре, це не зле: будеш зна�
ти чуже, будеш мати кар’єру. Чужою
мовою відокремлювали тебе від маси�
ву, закцентовували на твоєму особис�
тісному, пропонували тобі твої власні
варіанти життя… Рідність мови була, а
якщо говорити відверто, то й посьо�
годні є, — необов’язковою складовою
твого особистого “я”. Ти ніби навіяний
вітром, принесений на цю землю, без�
кореневий, можеш легко співіснувати з
будь�якими іншими етносами, не від�
чуваючи тієї космічної програми, — бу�
ти українцем. Бути відповідним своєму
призначенню, бо не ти — сам по собі,
— вибирав цей народ, цю землю, цих
батьків, які дали тобі причетність до
рідної мови, яка, власне, тебе й виок�
ремлює серед інших, багатьох. Рідна
мова — це перша ознака твоєї відмін�
ності від всіх інших племен, націй, ет�
носів, родів, — саме рідна мова!

І тому в опозиції “рідне і чуже” як�
раз і закладена лінія твоєї поведінки.
На рідне ти повинен реагувати як на
зобов’язуюче. Чуже — уже відокрем�
лює тебе. Чуже тобі накидається. Чуже

нам нав’язується. Чуже сьогодні запо�
лонило Україну. Здавалося б, що із не�
залежністю ми проблему чужого й сво�
го повинні були б вирішити. Рідного й
нерідного, спорідненого й відчуженого
— ми повинні були б ці опозиційні пари
розвести давним�давно, і, як усі євро�
пейські нації, сказати: “Так, ми україн�
ці, ми будували цю державу як меха�
нізм самозахисту рідного простору —
чи це географічний, чи інформаційний,
чи економічний, чи це мовний прос�
тір… Це дуже суттєві пріоритетні речі,
які, власне, всі європейські нації зреа�
лізували. Ми — не зреалізували, біль�
ше того, — відійшли від того проекту,
який закладався, коли здобували неза�
лежну державу. 

Ми відійшли… Держава сьогодні —
це щось таке сурогатне, — тож у чому
небезпека криється для України? У то�
му, що ми, не розв’язавши проблеми
рідного, тобто рідномовного, тобто
єдиного, єдиномасивного, — занадто
захопилися глобалістичним. Що, ска�
жімо, робить Росія? Що роблять інші
нації? Ті етнічні вкраплення, які у них є,
вони принатурюють, роблять їх своїми
— не в опозиційності існування, а в
спорідненості, даючи можливість мен�
шинним етнічним групам існувати в
своєму мовному варіанті. Робимо це й
ми, сприяючи грекам бути греками, га�
гаузам — гагаузами, але ми не повинні
потурати шовіністичним настроям тих

етносів, які домінували над нами і праг�
нуть зберегти це домінування. Ось чо�
му “Просвіта” скликає свої “круглі сто�
ли”, робить усі інші заходи, усі свої
звернення, — ми маємо оберегти і
оберігаємо рідномовний простір. Ось
чому Національна рада з питань куль�
тури і духовності, до якої я входжу від�
повідно до наказу Президента і очо�
люю експертну комісію з питань мов�
них, виробила цілу низку рекомендацій
для того, щоб рідне стало рідним. Щоб
дистанція між українцем і рідним, яке
він успадковує, до якого він причетний
на генетичному рівні, була подолана.
Щоб рідномовний простір був єдиний,
не був почленований, щоб одвічні укра�
їнські комплекси не супроводжували
нас, не передавалися нашим дітям,
щоб не доходило до таких абсурдів, як
дійшло в Політехніці Одеській, де укра�
їнську мову викладали… російською!
До такого не доходили ні за російської
імперії, ні за радянської! 

Українська мова для українців, на�
роджених на цій землі, потрактовуєть�
ся і перефільтровується чужою мовою!
Більшого абсурду вже не може бути!

Ось чому й урядові, і Президенто�
ві, й іншим структурам варто визначи�
тися, якою має бути мовна політика в
нашій державі, аби ми не відчужували�
ся, а споріднювалися в тому єдиному
масиві, який називається українська
нація.

РІДНОМОВНИЙ ПРОСТІР ПРЯМА МОВА

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ:
“Культура — 
це само"
почуття
нації”
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Аррівідерчі, Умбріє!
Стор.  14
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Гуцульські Розтоки
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Усі ми визнаємо, що наша рідна мова переживає важ�
кі часи, і Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені
Т. Шевченка їх означило так: “Громадянське суспільство
і державна мова. Стан. Проблеми. Перспективи”, про�
вівши “круглий стіл” разом із Головним управлінням
внутрішньої політики КМДА та Експертною комісією з
мовної політики Національної ради з питань культури та
духовності при Президентові України 21 лютого, — в
Міжнародний день рідної мови та виробивши “Рекомен�
дації...” (див. с. 4).

Слово голові “Просвіти”, народному депутату Вер�
ховної Ради Павлу МОВЧАНУ.
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З емлею великих святих і ху�
дожників називають цей
край, і не дивно, що ми поба�

чили в ньому знакову схожість із
нашою столицею. На високих кві�
тучих пагорбах Умбрії в давні сто�
ліття знаходили притулок святі
схимники, кожне, навіть крихітне
гірське містечко має свій величний
храм, щоправда, всі вони, як і дав�
ня архітектура цих чарівних міст,
зберігалися для нащадків у всі ві�
ки, ще від етрусків. І нинішньому
поколінню не доводиться віднов�
лювати історичні пам’ятки, тут їх
лише дбайливо реставрують і за�
побігають атмосферній руйнації.

“Серце Італії”, “Зелена Умбрія”
— такі означення цієї землі не лише
через географічне розташування і
природний ландшафт, тут синтезо�
вано характерні риси культури всієї
нації: костюми, традиції, мистец�
тво, навіть агрокультура. Пережи�
ваєш дивне відчуття, занурившись
в епоху середньовіччя з тишею
вузьких вуличок, де можна помилу�
ватися зблизька мереживним гобе�
леном на вікні й тіснявою вазонів із
квітами біля будинків, доторкнутися
мармуру лавок, на яких виставляли
на продаж свої товари ще з півтори
тисячі років тому давні роми. Антич�
ні портики, фрески великих майс�
трів Відродження просто на фаса�
дах будинків — кожне містечко мо�
же сперечатися своєю культурною
скарбницею навіть із Пінакотекою
Ватикану. З Умбрією пов’язані іме�
на св. Франциска з Ассізі, духовно�
го покровителя Італії, св. Бенедик�
та, який родом із Норчії — містечка�
фортеці казкової краси в горах
Вальнеріні, що за формою нагадує
серце. Навіть св. Валентин, чиє
свято таке популярне нині й в Укра�
їні, теж із Умбрії. Ми, власне, й свят�
кували цей день на землі святого
Валентина, бо італійські художники
асоціації “Сполето�арт” запросили
14 лютого перед нашим від’їздом
поважних гостей до галереї Сер�
джо Бідзаррі, віце�президента асо�
ціації, і урочисто передали Почесну
адресу для начальника Головного
управління культури Олександра
Биструшкіна з подякою за підтрим�
ку їхньої ініціативи культурного об�
міну між Києвом і Умбрією. Один із
гостей, асесор з культури провінції
Перуджа П’єр Луїджі Нері сказав:
“Колись, ще молодим політиком, я
мріяв здійснити такий проект — від�
крити моє рідне місто Сполето і
весь реґіон Європі, показати наші
традиції і познайомити італійців із
культурою інших народів через об�
мін колективами артистів, художни�
ків, музикантів. На жаль, мені свого
часу це не вдалося. Тож сьогодні ми
присутні на урочистій події, коли
завдяки ініціативі “Сполето�арт” і
наших київських друзів такий про�
ект починає жити, бо цього бажа�
ють усі”.

Чотири дні, які ми провели в
Умбрії, теж довели слушність його
слів. Мер міста Монтефалько Ва�
лентино Валентіні, захоплено роз�
повідаючи про шедеври уславле�
них італійських майстрів — таких,
як Беноццо Гоццолі, котрий зобра�
зив у своїх фресках усе життя і ду�
ховний подвиг св. Франциска в
місцевому храмі, сказав, що поряд
із реставраційними роботами зі
збереження цих скарбів монумен�
тального мистецтва, які стали про�
логом до творчості майстрів Від�
родження, хотів би показати в рід�
ному місті образотворче мистец�
тво України. А на святі св. Антонія у
комуні Кастель�Рітальді працівники
агросектору розпитували нас про
Помаранчеву революцію і зміни,
які, на їхню думку, мали б стимулю�
вати наш економічний розвиток. “Я
цікавився культурою вашої столиці,
— сказав керівник сектору, — вона
дуже давня і багата традиціями, ми
залюбки прийняли б українських
митців у нас”. Але на цю мить нас
вразив обряд їхнього свята, такий
подібний до українського. Гільце,
заквітчане дарами Землі�годуваль�
ниці, було символом свята, яке, во�
чевидь, поєднало релігійний обряд
із дохристиянськими традиціями.

Святий Антоній тут вважається за�
хисником усього живого і насампе�
ред тварин, тож на свято городяни
прийшли зі своїми домашніми тва�
ринами. Ми погладили наймен�
шеньких ще в кошику, помахали
вершникам на конях, але качок і ко�
рів та іншої поважної худоби, як
завше буває, за твердженням на�
ших господарів, цього разу на май�
дані не демонстрували. Натомість
священик, освятивши гільце і
смачну здобу — круглий калач із
родзинками, покропив і сільсько�
господарську техніку. Адже це свя�
то уособлює ще й початок хлібо�
робського року, свято весни. Чи не
близька аналогія із традицією дав�
ньоукраїнського Нового року, який
починався 1 березня?

“Свято св. Антонія особливе
для нашого реґіону, бо пов’язане із
землею, традиціями агрокультури,
— підкреслив мер Кастель�Ріталь�
ді Франческо Вентурі. — В Умбрії
росте унікальна виноградна лоза,
яка не приймається ніде в світі, то�
му вино теж виняткове за смакови�
ми якостями. А ще славиться наша
олія, бо оливкові гаї у сприятливій
кліматичній зоні. Тож усі етногра�
фічні традиції насамперед
пов’язані з роботою на землі. Про�
те адміністрація шукає й інші мож�
ливості привернути увагу туристів
до нашого міста. Як, наприклад,
Національний конкурс казок для
дітей і підлітків, у якому нерідко бе�

руть участь і дорослі. Твори пере�
можців ми публікуємо і маємо вже
цілу бібліотеку таких книг. А ще
Алея казок у парку, де, прогулю�
ючись, можна читати казки, пред�
ставлені на стендах. Тож хотіли б
обмінятися таким досвідом і з ук�
раїнськими діячами культури. Ми
всі разом повинні втілити в життя
проект культурного обміну, бо це
єдиний засіб наблизитися до іншої
культури і зробити Європейський
Союз міцнішим”.

Умбрія вражає інтенсивністю
свого культурно�мистецького жит�
тя, у кожному навіть невеликому
містечку десятки художніх гале�
рей, свої театри, переважно опер�
ні. Є такий і в Сполето, старовин�
ному місті, заснованому ще в V
столітті, де нас приймала гостинна
асоціація “Сполето�арт”. “Театр�
ліріко”, як називають їх скрізь, себ�
то оперний або вокального мис�
тецтва, здійснює грандіозні проек�
ти, запрошуючи на стажування мо�
лодих співаків і музикантів з усього
світу. “Ми б охоче прийняли і вашу
талановиту молодь, — зауважив
заступник директора театру Клау�
діо Лепоре. — А до Києва поїхали б
наші артисти на стажування”. Що�
літа у Сполето відбувається знаме�
нитий мистецький Фестиваль двох
світів, уславлені співаки, артисти
балету, драматичні актори з усіх
країн виступають не тільки в кон�
цертних залах, а й на площі перед
собором, ці концерти дуже попу�
лярні, й квитки коштують недеше�
во. Природно, що такі культурні
програми сприяють розвитку ту�
ризму, а через нього і добробуту
комуни та городян.

“Ми намагаємося створювати

якомога більше цих проектів,
представляючи і наші давні етно�
графічні свята і традиції, а також
сучасне мистецтво”, — підкреслив
на зустрічі з київською делегацією
асесор культури, спорту, історич�
них центрів і місцевого транспорту
адміністрації реґіону Умбрія Сіль�
вано Рометті. Ця зустріч була
особливо важливою для обох сто�
рін, оскільки обговорювався про�
ект угоди про співпрацю в галузі
культури між Головним управлін�
ням культури і мистецтв Київської
міської державної адміністрації та
адміністрації реґіону Умбрія. “Реґі�
он Умбрія вже співпрацює з ба�
гатьма європейськими містами і
реґіонами, адже цей обмін необ�
хідний і для культури, і для туриз�
му, — зауважив асесор. — Для нас
особливо важливо, що таке велике
місто, одна з найкрасивіших євро�
пейських столиць — Київ співпра�
цюватиме з нами. Ми одразу поч�
немо опрацьовувати цей проект,
щоб зблизити наші міста й наші ре�
альності. Я ніколи не був у Києві,
але знаю, що це визначний куль�
турний центр і дуже важливе місто
в Європі. В Умбрії також багата іс�
торична спадщина, безліч театрів,
від великих до найменших. Саме в
нашому реґіоні є найменший театр
у світі — до 50 місць і великі відомі
оперні театри, як у Перуджі і Спо�
лето”. На моє запитання, хто фі�
нансує реставрацію історичних
пам’яток, адже в цьому реґіоні та�
кими є чи не всі будівлі міст, Сіль�
вано Рометті відповів, що насам�
перед це держава, реґіон і місцеві
комуни, але багато допомагають
спонсори. Без залучення їхніх ін�
вестицій не вдалося б утримувати

ці об’єкти в зразковому стані, ос�
кільки історичним середовищем
можна назвати чи не все довкілля.
На завершення розмови я запита�
ла, яке з мистецтв найближче асе�
сору з культури? “Я люблю обра�
зотворче мистецтво, — воно зай�
має найважливіше місце в Умбрії.
Два роки тому в нас відбулася ве�
лика виставка творів знаменитого
Перуджіно, наступного року плану�
ємо виставку Пінтуреккіо. Але це
не означає, що ми показуємо лише
мистецтво, яке залишили нам у
спадок, ми знайомимо і з творами
сучасних художників”.

І, можливо, найповніше пред�
ставляє панораму сучасного італій�
ського образотворчого мистецтва
творчість художників асоціації
“Сполето�арт”: унікальні твори на
межі казки і чуттєвої сповіді про
любов до своєї Умбрії, що репре�
зентують течію наївного живопису
президента асоціації Джанкарло
Валентіні, сповнені золотого світла
і проникливої віри, що людство ще
повернеться до свого Едему —
гармонії з Природою, полотна Сер�
джо Бідзаррі, елегантні композиції
із внутрішньою таїною, своєю ле�
гендою римського художника і ак�
тора Ланфранко Фіноккіолі. Про�
щаючись із нами, він наспівав щем�
ливе “Аррівідерчі, Рома...”, а смі�
хотливий Антоніо Гандоссі проде�
монстрував свій новий шедевр —
портрет київського гостя, який ху�
дожник встиг зробити на серветці
під час обіду. Антоніо за фахом ар�
хітектор, але як і Джене Помпа лю�
бить малювати пейзажі. Лавандові
долини на полотнах Джене знають
у багатьох країнах Європи. А мій
сентиментальний спогад — про га�
лерею найповажнішого за віком і
авторитетом лауреата Національ�
ної премії ім. св. Валентина Сер�
джо Бідзаррі. Художник приходить
до неї вранці, і букети розпушених,
спрацьованих пензлів свідчать, як
інтенсивно він працює. Одного
ранку на його пропозицію в май�
стерні малювала і я. Невідомий для
мене італійський картон виявився
непридатним для акварельних
фарб, і зрештою весь малюнок я
легко змила, залишила лише фраґ�
мент. Маестро Бідзаррі поглянув і
похвалив: дуже красиво! Може, то�
му, що барви були світлі й мерехт�
ливі, так світяться перлинки�міста,
розсипані по горах Умбрії...

Валентина ДАВИДЕНКО 
Київ—Умбрія (Італія)—Київ 

У приміщенні Представництва Європейської комісії в
Україні відбулася презентація Міжнародного проекту
“Київ — європейська культурна столиця 2010 р.” главам
дипломатичних представництв, акредитованих в Україні.
У ній взяли участь Посол Європейської комісії Ієн Боуг,
мер Києва Олександр Омельченко, начальник Головного
управління культури і мистецтв Києва Олександр Бис�
трушкін, а також координатор проекту Вадим Кастеллі.

У рамках проекту “Київ — європейська культурна сто�
лиця”, який передбачає здійснення протягом 2006—2010
рр. програми міжнародної співпраці в сфері культури, ту�
ризму, спорту й освіти, вже найближчим часом плануєть�
ся укласти рамкову угоду про співпрацю з містом Генуя
Республіки Італія. Про це повідомив у розмові з нашим ко�
респондентом Олександр Биструшкін. Він підкреслив, що
програма заходів передбачає обмін досвідом і кращими
досягненнями в сфері культури з різними європейськими
народами. Зокрема в травні нинішнього року в міській га�
лереї “Лавра” відбудеться велика виставка італійських
художників асоціації “Сполето�арт”, а тиждень тому про�
ект угоди про співпрацю в галузі культури вже обговорю�
вали в адміністрації реґіону Умбрія, куди на запрошення
президента асоціації італійських художників “Сполето�
арт” Джанкарло Валентіні прибула делегація на чолі з
заступником начальника Головного управління культури і
мистецтв Києва Григорієм Поліщуком.

Свято св. Антонія

Сільвано Рометті  (ліворуч) 
і Григорій Поліщук
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Згідно зі ст. 10 Конституції
України державною мовою в Ук"
раїні є українська мова.

Президент України як Гарант
Конституції України забезпечує
державний захист і підтримку ук�
раїнської мови, утвердження її
державного статусу й розширення
сфери функціонування як основ�
ного засобу міжетнічного спілку�
вання на всій території України.

Президент України гарантує
виконання Рішення Конституційно�
го Суду України від 14 грудня 1999
року у справі № 1�6/99 про офіцій�
не тлумачення положень ст. 10
Конституції України щодо застосу�
вання державної мови органами
державної влади, органами місце�
вого самоврядування та викорис�
тання її у навчальному процесі в
навчальних закладах України.

Із метою забезпечення чіткої
координації всіх гілок державної
влади, органів місцевого самовря�
дування, Національної академії на�
ук України, громадських організа�
цій і творчих спілок рекомендовано:

— При Президентові України
створити Координаційну раду з
питань мовної політики в Україні;

— Створити в структурі цен�
тральних органів виконавчої влади
центральний орган виконавчої
влади з питань мовної політики.

Президентові України відповід�
но до ст. 106 Конституції України
кадрові призначення державних
службовців на керівні посади в дер�
жаві здійснювати у відповідності до
Типових професійно�кваліфікацій�
них характеристик державних
службовців пункт 2.7 “Загального
положення”, яким передбачено
досконале володіння державними
службовцями державною мовою.

Здійснювати постійний моніто�
ринг проведення атестації дер�
жавних службовців, враховуючи рі�
вень володіння ними державною
мовою, як це визначено Положен�
ням про проведення атестації дер�
жавних службовців, затвердженим
Постановою КМ України та відпо�
відними методичними рекоменда�
ціями, затвердженими наказом Го�
ловдержслужби України, а також
складання іспитів кандидатів на
заміщення вакантних посад дер�
жавних службовців (Головдерж�
служба).

У процесі ліцензування нав�
чальних закладів, що здійснюють
підготовку, перепідготовку та під�
вищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місце�
вого самоврядування, керівників
державних підприємств, установ і
організацій на право здійснення
освітньої діяльності враховувати
дотримання вимог чинного зако�

нодавства з питань мовної політи�
ки (Головдержслужба).

Забезпечувати належний рі�
вень мовної підготовки за спеці�
альністю “Державне управління”
(Головдержслужба).

При порушенні державними
службовцями Закону України “Про
державну службу” та ст. 10 Консти�
туції України застосовувати до
правопорушників без винятку дис�
циплінарні стягнення, передбачені
чинним законодавством України.

Кабінету Міністрів України:
Розробити й затвердити Кон�

цепцію державної мовної політики
України.

Розробити заходи щодо її реа�
лізації на рівні Міністерств, інших
центральних органів виконавчої
влади, обласних державних адмі�
ністрацій, Ради Міністрів АР Крим,
міст Києва та Севастополя.

Забезпечити виконання Дер�
жавної програми розвитку й функ�
ціонування української мови на
2004—2010 роки, Міжгалузевої на�
уково�технічної програми “Інфор�
мація. Мова. Інтелект”, виконання
програми “Словники України” (у
традиційній формі і в електронно�
му варіанті, в т. ч. в онлайновому),

Національної програми “Закор�
донне українство”, Постанови
Верховної Ради України від 22
травня 2003 року № 886�ІV “Про
рекомендації парламентських слу�
хань “Про функціонування україн�
ської мови в Україні”.

Внести на розгляд Верховної
Ради України проект Закону Украї�
ни “Про розвиток і застосування
мов в Україні”.

Забезпечити фінансування
програм державної мовної політи�
ки коштами Державного бюджету
України, бюджетами АР Крим, об�
ластей України, міст Києва і Севас�
тополя, іншими джерелами, не за�
бороненими законодавством Ук�
раїни.

Щорічно в Державному бюд�
жеті України враховувати при ви�
значенні міжбюджетних трансфер�
тів пропозиції щодо виділення
коштів на забезпечення підручни�
ками загальноосвітніх навчальних
закладів, а також щорічно збільшу�
вати видатки Міносвіти за бюджет�
ною програмою 2201230: “Видан�
ня, придбання, зберігання і дос�
тавка підручників і посібників для
студентів вищих навчальних закла�
дів та учнів загальноосвітніх і про�
фесійно�технічних навчальних зак�
ладів”, враховуючи потребу в укра�
їнськомовних підручниках і посіб�
никах.

Розширити тематику та збіль�
шити кількість видань за Програ�
мою випуску соціально значущих
видань.

Активізувати поповнення фон�
дів бібліотек книжковою продук�
цією, випущеною за державним
замовленням.

Розробити та створити фунда�
ментальні онлайнові комп’ютерні
бібліотеки українською мовою, у
тому числі бібліотеки української
художньої, суспільно�політичної,
наукової літератури.

Забезпечити реалізацію Зако�
ну України “Про державну підтрим�
ку книговидавничої справи в Укра�
їні”, прийнявши відповідні Поста�
нови КМ України.

Проекти були розроблені, зок�
рема:

— “Про затвердження Порядку
звільнення від оподаткування по�
датком на додану вартість операцій
із виконання робіт і надання послуг
у видавничій діяльності, діяльності з
виготовлення і розповсюдження
видавництвами, видавничими ор�
ганізаціями, підприємствами полі�

графії книжкової продукції, вироб�
леної в Україні, а також операцій із
продажу книжкової продукції, ви�
робленої в Україні, та паперу й кар�
тону, вироблених в Україні для ви�
готовлення книжкової продукції”;

— “Про затвердження Порядку
ведення обліку валових доходів і
валових витрат, отриманих від ви�
давничої діяльності, діяльності з
виготовлення і розповсюдження
книжкової продукції”;

— “Про затвердження Порядку
спрямування суб’єктом господар�
ської діяльності — платником по�
датків сум коштів, вивільнених у
зв’язку з наданням податкових
пільг на переоснащення видавни�
чо�поліграфічної бази, розроблен�
ня і запровадження новітніх техно�
логій, розширення виробництва
книжкової продукції” та ін.

Для досягнення паритетності в
інформаційному обміні між Росією
і Україною, зокрема в питанні між�
державної передплати періодич�
них видань, Деркомзв’язку звер�
нути увагу на поліпшення договір�

них стосунків із відповідними під�
розділами Російської Федерації на
рівноправних і взаємовигідних
умовах. (Передплатні ціни на ро�
сійську пресу в Україні в 2—3 рази
нижчі від передплатних цін на ук�
раїнські газети, журнали у Росії).

Національній раді з питань те�
лебачення і радіомовлення відпо�
відно до її повноважень, затвер�
джених Законом України “Про На�
ціональну раду з питань телеба�
чення і радіомовлення” здійснюва�
ти моніторинг телерадіопрограм, у
разі порушення ліцензійних умов
та недотримання визначеного за�
конодавством порядку мовлення,
частки вітчизняного продукту в
програмах ліцензіатів застосову�
вати в межах своїх повноважень
санкції відповідно до Закону.

Національній раді з питань те�
лебачення і радіомовлення розгля�
нути питання та прийняти відповід�
не рішення щодо зняття субтитру�
вання російськомовного телевізій�
ного продукту, в т. ч. фільмів і муль�
типлікаційних фільмів, українською
мовою і не вважати субтитрований
російськомовний продукт як та�
кий, що відповідає нормам
обов’язкового дублювання і врахо�

вується при визначенні відповід�
них квот мовлення.

Запровадити на Першому На�
ціональному каналі телебачення
щотижневі цикли передач із вив�
чення української мови, обгово�
рення сучасного стану та проблем,
пов’язаних із функціонуванням ук�
раїнської мови в Україні, а також
збільшити кількість українськомов�
них дитячих освітніх програм.

Визначити на Першому Націо�
нальному телеканалі рейтинговий
час для телепрограми “Культура”.

Провести юридичну експерти�
зу актів чинного законодавства,
зокрема, Законів України “Про ін�
формацію”, “Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Укра�
їні”, “Про телебачення і радіомов�
лення”, “Про рекламу”, “Про за�
хист прав споживачів”, якими регу�
люється застосування мов у засо�
бах масової інформації, видавни�
чій справі, рекламі, та привести їх у
відповідність до вимог ст. 10 Кон�
ституції України.

Внести на розгляд Верховної
Ради України законодавчі акти,
якими врегулювати використання
мов навчання для представників
національних меншин відповідно
до Гаазьких рекомендацій щодо
прав національних меншин на ос�
віту, за якими середня освіта для
осіб, що належать до національних
меншин, є двомовною (поряд із
державною мовою пропорційно
ведеться вивчення предметів мо�
вою національної меншини).

Розробити та ввести в дію ви�
моги до змісту, обсягу і рівня фахо�
вої підготовки в Україні, передба�
чивши досконале володіння укра�

їнською мовою фахівцями в усіх
галузях економіки, права, культу�
ри, медицини, освіти.

Забезпечити продуктивне функ�
ціонування системи безперервної
мовної освіти в Україні.

Скасувати плату за прокатне
посвідчення на право демонстру�
вання фільмів при озвученні іншо�
мовних фільмів українською мовою.

КМ України для поліпшення си�
туації в галузі українського кінови�
робництва повернутися до реко�
мендацій парламентських слухань
“Національна кінематографія:
стан, проблеми та шляхи їх вирі�
шення” (Постанова ВР України від
18 березня 2005 року № 2497�IV).

Запровадження пільгового
оподаткування та державної фі�
нансової підтримки українсько�
мовної аудіовізуальної продукції,
яка видається на дисках для ла�
зерних систем зчитування.

Розробити й запровадити ок�
рему загальнодержавну програму
з видання українськомовних кни�
жок на дисках для лазерних сис�
тем зчитування.

21 лютого 2006 року
м. Київ

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Т. Шевченка
Експертна комісія з мовної політики Національної ради

з питань культури та духовності при Президентові України
Головне управління внутрішньої політики КМДА

РЕКОМЕНДАЦІЇ
«круглого столу» на тему: «Громадянське суспільство 

і державна мова. Стан. Проблеми. Перспективи»

21 лютого Україна разом зі
світовою спільнотою відзначає
Міжнародний день рідної мови,
проголошений 30�ю сесією Ге�
неральної конференції ЮНЕСКО
в жовтні 1999 р.

Історія свята така. Саме
21 лютого 1952 р. було жорстоко
розстріляно демонстрацію захис�
ників бенгальської мови в Бангла�
деш, які вимагали визнання мови
банго як державної.

Як бачимо з історії свята, пи�
тання мови болюче не тільки для
України. І хоча Україна вже 15�й рік
перебуває у статусі незалежної
держави, хоч понад 75 % її меш�
канців вважають рідною мовою ук�
раїнську, певні політичні сили, очо�
лювані Януковичем, Вітренко,
Костусєвим, Медведчуком, і ліде�
ри якихось сумнівних партій, про
які ніколи ніхто не чув, ніяк не мо�
жуть змиритися з тим, що нарешті
наш народ виборов право вважа�
тись українцями, а не малороса�
ми, й жити у своїй — українській —
державі. І заклик україноненавис�

них очільників партій надати ро�
сійській мові статус державної на�
род, який на президентських ви�
борах 2004 року всьому світові до�
вів свою українськість, не підтри�
має. В одному зі своїх виступів
Президент України Віктор Ющен�
ко виокремив важливу роль укра�
їнської мови як одного з головних
чинників створення нової ціннісної
системи: “Державність україн�
ської мови має виступати не тільки
важливим інтеграційним чинни�
ком, а й слугувати потужним фак�
тором культурно�інформаційної,
економічної, політичної безпеки
нашої держави”.

Німецький філософ Вільгельм
фон Гумбольдт стверджував: “Мо�
ва — це дух народу”. Всі ми — ук�
раїнський народ (і це вже ні в кого
не викликає заперечень), отож і
наша рідна мова — українська.
Про це треба пам’ятати завжди.

Тетяна ЗЕЛЕНКО,
Хмельницьке міське товариство

“Просвіта”

ДУША І ДУХ НАРОДУ

21 лютого 2006 року в Національній парламентській бібліотеці України:
робочий момент “круглого столу”

На згадку про участь у заходах 
з нагоди Міжнародного дня рідної мови

Фото І. Пилипенка

Фото І. Пилипенка



11

ч. 8 (333), 23 лютого – 1 березня 2006 р. “СЛОВО Просвіти”

Постаті

…23 січня 1921 року компози�
тор Микола Леонтович був у Мар�
ківці, куди приїхав ще на початку
січня відвідати батька — сільського
священика отця Димитрія. Увечері
того дня на подвір’я господи заїха�
ла підвода з двома незнайомцями.
Один із них був фурман Федір
Грабчак із Кіблича, а от другий —
незнана в тих краях людина в шкі�
рянці й з обрізом через плече. Ос�
танній показав господареві випи�
сане на сірому цупкому папері
посвідчення оперуповноваженого
Вінницької ЧК на ім’я Афанасія Грі�
щенка з безліччю печаток. Попро�
силися переночувати. Гріщенка
поклали в одній кімнаті з М. Леон�
товичем. На світанку пролунав
постріл... Микола Дмитрович по�
мер на батькових руках, стікаючи
кров’ю…

Підступне вбивство видатного
композитора не залякало сус�
пільства, як розраховували його
ініціатори, а навпаки, за словами
музикознавця Валентини Кузик,
“збурило в мистецькій громаді дух
опору, прагнення самим іти насту�
пом на дику стихію руйнування й
знищення діячів культури та й,
зрештою, — самої національної
культури”. Так, 1 лютого 1921 року
(на дев’ятий день після смерті
композитора) у Києві створено Ко�
мітет пам’яті М. Д. Леонтовича,
який очолив видатний український
композитор К. Стеценко (через рік
його було перейменовано на Все�
українське музичне товариство
імені М. Д. Леонтовича). Членами
Комітету стали художник�симво�
ліст, мистецтвознавець Ю. Михай�
лів, композитори П. Козицький,
Я. Степовий, М. Вериківський,
Б. Лятошинський, Г. Верьовка,
В. Верховинець, П. Гайда, вчений,
фольклорист К. Квітка, вчений�
теоретик Б. Яворський, видатний
український поет, на той час — хо�

ровий диригент П. Тичина, блиску�
чий піаніст і педагог Ф. Блумен�
фельд, новатор театральної спра�
ви Л. Курбас, а також батько Мико�
ли Леонтовича Дмитро Феофано�
вич, дружина покійного Клавдія
Ферапонтівна, його сестри Вікто�
рія Леонтович та Олена Мончин�
ська. Метою товариства стало під�
несення і розвиток музичної куль�
тури в Україні.

Саме за перші роки існування
Товариства імені М. Д. Леонтовича
народилися нові навчальні студії і
школи, залунали голоси “Думки” і
здивували пошуки мистецького
об’єднання “Березіль” Леся Курба�
са. Виникли прекрасні музичні
квартети: струнний імені М. Леон�
товича та пізніше — імені М. Ли�
сенка, вокальні — імені К. Стецен�
ка, Я. Степового, Л. Ревуцького.
Розпочали свою роботу і знамени�
ті “Вівторки”, на яких читали лекції
вчені К. Квітка, М. Грінченко,
А. Буцький, Д. Ревуцький, О. Чай�
ківський, Юрмас (Ю. Масютін),
А. Альшванг. Там же звучали твори
музичної спадщини й сучасності,
виступали заїжджі знаменитості.
Пропагуючи національну школу,
постійно пам’ятали, що українська
культура — частина світової цивілі�
зації і повинна якнайшвидше по�
збутися комплексів неповноцінної
вторинності, хуторянства, тому з
такою відповідальністю готувалися
програми, присвячені Баху, Бетхо�
вену, Шуберту, Шуману, Брамсу.

Справжньою подією став вихід
журналу Товариства “Музика” 1923
року, який був здійснений за ре�
дакцією Миколи Грінченка. У 1926
році розпочала свою діяльність
АСМ — Асоціація сучасної музики,
яку створили композитори Б. Ля�
тошинський, Л. Ревуцький, М. Ве�
риківський, Ф. Надененко, М. Рад�
зієвський та інші.

Ще одним важливим напря�
мом роботи Товариства була пос�
тійна підтримка, попри всі кордони
і заборони, творчих зв’язків із дія�
чами культури Західної України.
Починаючи з 1923 року, в Києві від�
буваються так звані “Галицькі му�
зичні вечори”, де звучать твори
С. Людкевича, Б. Барвінського,
О. Нижанківського, Ф. Колесси,
Д. Січинського; проводяться вечо�
ри пам’яті І. Франка. Піком визнан�
ня діяльності Товариства стала ор�
ганізація 1927 року української
експозиції на Міжнародній вистав�
ці у Франкфурті�на�Майні, де було
представлено аж 391 експонат
(музичні інструменти, нотні видан�
ня, макети оперних постановок,
програмки та афіші), виступали ук�
раїнські співаки і прозвучала допо�
відь П. Козицького. Не забували
члени Товариства підтримувати
побратимів. Їм дивом удалося виз�
волити в лютому 1922 року з
Лук’янівської в’язниці музикознав�
ця М. Грінченка та композитора
Я. Лопатинського, учня М. Лисен�
ка, перевезених із Кам’янця�

Подільського, віднайти конаючих
від тифу дітей і дружину М. Леон�
товича, врятувати від голодної
смерті матір Я. Степового, бідую�
чих вдів М. Лисенка та О. Скрябіна,
а також родину К. Стеценка…

1927�й став останнім роком іс�
нування Всеукраїнського музично�
го товариства імені М. Д. Леонто�
вича. Влада остаточно вирішила
покласти край заграванням з “на�
ціональною політикою” та навести
більшовицький лад на мистецькій
ниві України. У 1928 році, піддавши
діяльність Товариства нищівній
критиці на урядовому рівні, його
просто ліквідують і утворюють
ВУТОРМ — Всеукраїнське това�
риство революційних музикантів
(адже ім’я М. Леонтовича для ра�
дянської доби було визнано неак�
туальним).

Востаннє твори геніального
українського композитора вида�
валися в 1970 — понад 35 років то�
му! Нове видання музики М. Леон�
товича, створене згідно з автор�
ськими текстами (без цензорсько�
го ока радянських культуртреге�
рів), містить близько 50�ти раніше
не публікованих зразків, духовні
твори, обробки колядок, оригі�
нальні хори на вірші Г. Чупринки, і
є, без сумніву, знаковим для нової
України. 

На честь тих музикантів, поетів,
художників, драматургів, числен�
них подвижників, що не скорилися
більшовицькому режиму та попри

страх фізичного знищення згурту�
валися у могутнє творче об’єднан�
ня, відбудеться урочисте зібрання.
У програмі вечора прозвучать тво�
ри М. Леонтовича у виконанні мо�
лодого хорового колективу під
орудою відомого диригента
М. Юрченка, виступлять знані діячі
української культури, також відбу�
деться оприлюднення архівних до�
кументів, які засвідчують причет�
ність ЧК до вбивства Миколи Леон�
товича, представлення фотогра�
фій 80�річної давнини.

Програма підготовлена спіль�
ними зусиллями Всеукраїнського
товариства “Просвіта” іме�
ні Т. Г. Шевченка, Національної
спілки композиторів України, На�
ціональної всеукраїнської музич�
ної спілки України, Київської орга�
нізації НСКУ, Академії керівних
кадрів, видавництва “Музична Ук�
раїна” та Київського міського бу�
динку вчителя.

Олександра ТИМОЩУК

ДАТА БЕЗСМЕРТНА СПРАВА ЛЕОНТОВИЧА
Нині виповнюється 85 років від дня утворення Всеукраїнського музичного това�

риства імені М. Д. Леонтовича — знаменного й потужного культурного явища доби
Українського Відродження початку ХХ століття, безжалісно знищеного тоталітар�
ним Молохом. 27 лютого о 18.00 у столичному Будинку вчених відбудеться урочис�
тий вечір пам’яті композитора Миколи Леонтовича та презентація нового видання
збірки “М. Леонтович. Хорові твори”, здійсненого видавництвом “Музична Україна”
(редактор�упорядник — музикознавець, кандидат мистецтвознавства, лауреат
премії імені М. Лисенка Валентина Кузик). 

Уже звичним для кіровоградців стало те,
що педагогічний університет носить ім’я Во�
лодимира Винниченка (колись ім. Олексан�
дра Пушкіна), нікого не дивує і не викликає
запитань і проспект Винниченка в центрі
міста, й меморіальна дошка на Будинку офі�
церів, де колись була класична чоловіча
Єлисаветградська гімназія, в якій учився
майбутній чільний діяч УНР. Особливий ін�
терес відвідувачів обласного краєзнавчого
музею викликає кабінет Володимира Вин�
ниченка, який Володимир Панченко привіз
із французького містечка Мужен, де колиш�
ній прем’єр і вигнанець провів свої останні
17 років життя, зберігаючи в шухляді пись�
мового столу гаман із сухою грудкою рідної
землі. Тоді було також знято документаль�
ний фільм (режисер і оператор — кірово�
градський журналіст Володимир Мощин�
ський) “Голгофа Володимира Винниченка”,
який нещодавно знову демонстрував місце�
вий кінотеатр “Зоряний”.

Але й досі В. Винниченко не повернувся
до рідного міста в конкретному образі. Нав�

коло ідеї встановлення йому пам’ятника на
Батьківщині можна виокремити не один сю�
жет, але реальне вирішення проблеми окрес�
лилося тільки цього року.

МІЖ ДВОХ СИЛ

Однойменна п’єса Винниченка, яка, до
речі, й досі не отримала публічного сценічно�
го визнання, тільки якоюсь мірою відображає
справжню внутрішню роздвоєність політика
й письменника, який хотів бачити Україну
соціалістичною, але одночасно й самостій�
ною. В історичних умовах початку ХХ століт�
тя це було неможливо, отож його внутрішній
трагізм, подальші пошуки — й світоглядні, й
літературні — надають широке поле діяльнос�
ті для дослідників. У Кіровограді ця робота
тривала з кінця 80�х постійно. Саме тут відбу�
лася перша Всеукраїнська конференція, яка
поклала початок процесові осмислення спад�
щини Винниченка в новітній Україні, саме в
Кіровоградському педагогічному університе�
ті відбувся захист першої кандидатської ди�
сертації за творами Винниченка (Сергій Ми�
хида), тут готувалася перша докторська,
присвячена цій темі (Володимир Панченко).
До речі, саме його виступ на цьогорічній кон�
ференції, у якому йшлося про маловідомі
листи Винниченка до Сталіна, знайдені нау�
ковцем в архівах Колумбійського університе�
ту, був і концептуально, і за новизною матері�
алу певною мірою і сенсаційним, і контравер�
сійним. Він перегукувався з аналітичною до�
повіддю професора Надії Миронець, та дещо
дисонував на тлі академічних і сухуватих вис�

тупів столичних учених — доктора історич�
них наук Валерія Солдатенка й доктора філо�
логічних наук Лариси Мороз.

У науковій дискусії, що відбулася на рід�
ній для Володимира Винниченка землі, взя�
ли участь і молоді науковці з Рівного, Чер�
кас, Чернівців. Дивує, що поза нею залиши�
лися вчителі не лише області, а й міста, гро�
мадськість, для якої більшість виступів на
конференції “Володимир Винниченко: по�
літична та літературна діяльність”, як і тема�
тичні видання черкаської “Брами”, могли б
становити неабиякий інтерес. Адже, екстра�
полюючи нинішню політичну ситуацію на
тодішній вибір Володимира Винниченка,
можна сказати, що виступи науковців пев�
ною мірою могли б стати їм у пригоді і в
практичній площині...

ХЛОПЧИК ЧИ МУЖ?

Наміри поставити пам’ятник Винничен�
кові в Кіровограді обговорюються вже дав�
но. Більше того — навіть проводилися кон�
курси, визначалися й нагороджувалися пе�
реможці. Був заснований фонд, який збирав
кошти для здійснення цієї мети, правда, їх
“з’їла” інфляція, результати ж конкурсів так
і залишилися нереалізованими. Першим
його переможцем у середині 90�х став народ�
ний художник України Володимир Чепелик,
який запропонував монументальну величну
постать митця�інтелігента.

Наступний конкурс відбувся вже на міс�
цевому рівні з ініціативи обласної організа�
ції СДПУ(о) два роки тому, коли соціал�де�

мократи, перебуваючи на політичному й фі�
нансовому злеті, вирішили, що тільки їм на�
лежать визначні постаті українського мину�
лого, що мали стосунок до соціал�демократії
початку ХХ століття. Після однієї досить
помпезної обласної конференції місцеві
прихильники “червоної троянди” навіть ус�
тановили й освятили поблизу педагогічного
університету камінь на місці майбутнього
пам’ятника. Але вибори настали швидко, а
результат виявився таким несподіваним для
соціал�демократів, що про пам’ятник, який
би встановлювало СДПУ(о), тепер уже не
йдеться. Офіційно відмова пояснюється
тим, що проект місцевих скульпторів Арка�
дія Мацієвського та Віктора Френчка, мов�
ляв, відхилено, а проект Володимира Чепе�
лика занадто дорогий. 

В обласної, не кажучи вже про міську
владу, для цього теж коштів ніколи не було,
скільки не зверталася до них Кіровоградська
організація спілки письменників України. 

Віз був би й нині там, але цього року не�
залежна Україна вперше офіційно відзначає
ювілей свого видатного діяча. Отож у Кіро�
вограді на виконання спільного розпоряд�
ження голови облдержадміністрації і облас�
ної ради нещодавно створено оргкомітет зі
спорудження пам’ятника Володимиру Вин�
ниченку. Очевидно, доведеться проводити
новий конкурс. Коли це буде — поки що не�
відомо, адже оргкомітет доручив Управлін�
ню культури внести цей захід у план Мініс�
терства на 2005—2009 роки... 

І все�таки кіровоградцям небайдуже, в
якому образі повернеться до них видатний
земляк. Є чимало прихильників зведення ве�
личної постаті, але, думаю, багатьом припа�
ла до душі й пропозиція Володимира Пан�
ченка — увічнити Винниченка в образі його
літературного героя Федька�Халамидника,
який рисами характеру надзвичайно близь�
кий самому письменнику в ті роки, коли він
запускав над Інгулом паперових зміїв...

Світлана ОРЕЛ, 
м. Кіровоград

ЧИ ПОВЕРНЕТЬСЯ ВИННИЧЕНКО ДО РІДНОГО МІСТА?
Сказати, що Володимир Винниченко, 125�річний ювілей якого вперше

відзначається за участю влади (як�не�як — колишній прем’єр!), досі не по�
вернувся до рідного міста, колишнього Єлисаветграда, було б неправдою.
Надзвичайно багато для його духовного оприявнення землякам зробив ко�
лишній кіровоградець — літературознавець, професор, нині проректор Киє�
во�Могилянської академії Володимир Панченко. Один із перших дослідни�
ків творчості Винниченка в новітні часи, він не лише став автором багатьох
статей і книг на цю тему (її своєрідно підсумовує видана вже київським ви�
давництвом “Твім інтер” “Володимир Винниченко: парадокси долі і творчос�
ті”), а й доклав чимало зусиль для незримої присутності невиправного мрій�
ника про краще життя людства в місті, яке пам’ятає його, — талановитого
письменника і трагічного політика, — дитиною та юнаком. 

ПРОБЛЕМА
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Людмила Олексіївна БЕРЕ�
ЗІНА (у шлюбі Василевська) на�
родилася 1861 року на Херсон�
щині в родині священика. Почат�
кову освіту здобула в школі жі�
ночого монастиря, а далі вчилася
в приватній гімназії; після закін�
чення дістала звання вчительки і
викладала російську мову (літе�
ратуру) та історію. “Батько мій
був веселий, гостинний і до вся�
кого прихильний. Через таку
вдачу він, з походження велико�
рос, був ходячим збірником фоль�
клору. Од нього в мене напровесні
життя з’явилася охота до пі�
сень, казок, усяких словесних узо�
рів нашої мови”. Їдучи на VI ар�
хеологічно�етнографічний з’їзд
(1884), молоденька вчителька
мала три зошити “Українських
народних пісень, що їх співають
у Дніпровському уїзді Тавричесь�
кої губернії”.

“УКРАЇНО МОЯ МИЛА…”

Псевдонім “Дніпрова Чайка”
належить до того (по�жіночому
сентиментального і водночас поле�
мічного) переліку, в якому бачимо
Ганну Барвінок, Олену Пчілку,
Олену Журливу — і, зрештою, Лесю
Українку. Перший вірш пані Люд�
мили російською мовою мав назву
“На смерть Тургенева”, перший ук�
раїнською — “Україно моя мила”.
Крім віршів, Чайка писала опові�
дання і нариси, ритмізовану прозу,
казки і лібрето дитячих опер. Її дру�
зями чи кореспондентами були
Франко, Коцюбинський, Горький,
Лисенко, Грінченко, Леся Україн�
ка, Заньковецька та багато інших.

Світ не без добрих людей, і ось
я тримаю перше (і єдине) прижит�
тєве видання творів Чайки (зібра�
них під однією обкладинкою).
Навмання розгортаю — і перед
очима оповідання “Миша”, щодо
нараторської майстерності чи не
найкращий текст письменниці:
“Кругом під підлогою, в стінах, у
стелі почався гуркіт та шелест, ко�
ли ще й лямпа горіла. Але тільки зга�
сила світло, зараз гуркіт, біганина,
пискотіння та шкряботіння зразу
подужчало. Насторожишся — ти�
хо… а там і покотиться по підлозі
дрібне колотіння мишачих ніженят.
Повернешся, стукнеш, і те колотін�
ня разом неначе оджене і потече ма�
лими струмками по норах у дальші
кутки. Заспокоїшся, знов стулиш
очі, силкуєшся не дослухатись, як
знову щось потроху%помалу починає
ворушитися, крастись; вдивляєшся
в ті самоцвітні мрії дрімоти, коли
одразу — лусь! Знову щось упало, ко�
лотить по підлозі…” Жаль, що не
можу переписати все оповідання;
кажучи фігурально, письменниць�
ка братія любить фабули про сло�
нів, а ось про мишу мало хто нава�
жується оповідати (і мало кому
щастить зробити це цікаво).

Назагал проза пані Людмили
віддзеркалює пошуки власного
стилю, не завжди вдалі, проте не�
байдужі та щирі. Йдеться насампе�
ред про село, а відтак про тради�
ційну фольклорну орнаментику,
етнографічно�побутовий малю�
нок. Вважалося і вважається, що
ґандж української літератури —
мовляв, левада, садочок, стріха,
призьба, рушники… Скільки мож�
на? І де наш “Євгеній Онєгін”? За�
питання начебто складне, але від�
повідь проста. Загроза покатоли�
чення (із Заходу) і культурної аси�
міляції (зі Сходу) спричинилися до
того, що акцентуалізація етногра�
фічних і фольклорних елементів у
красному письменстві стала чи не
єдиним засобом захисту своєї іден�
тичності. У цьому сенсі наша літе�
ратура в епоху Дніпрової Чайки
лишалася не “світською”, а заанґа�

жованою ідеєю “національного бо�
га” — водночас і християнського, і
одробину поганського — такого,
що не забороняє шукати квітку па�
пороті і пускати вінки за водою. У
такому контексті бути письменни�
ком означало бути священнослу�
жителем біля українського олтаря.
Така позиція (органічна сама по
собі) накладала певні обмеження і
на керунок творчих пошуків, і на
творчі здобутки — якщо не йдеться
про митців такої потуги, як Шев�
ченко і Леся Українка (бо геній
вільно почувається саме там, де ін�
ші наштовхуються на межу).

У кращих оповіданнях Чайки
(“Знахарка”, “Хрестонос”, “Чуд�
ний”, “Вольтер’янець”) маємо
майстерні соціально�психологічні
саги, щільно насичені атмосферою
українськості. Відчуттям жорсто�
кої трагедійності людського життя
— і водночас свідченнями того, як
жива душа виборсується за екзис�
тенціальні межі (бодай на корот�
кий час). У цьому сенсі можемо го�
ворити про певний паралелізм із
прозою Стефаника, що є найви�
щою оцінкою для будь�кого, хто
тримає перо.

Оповідання Чайки рясно оз�
доблені прислів’ями і приказками;
сподіваюся, ви прочитаєте їх із та�
кою ж утіхою, з якою я виписував.
Жаль, що тепер уже так не гово�
рять: “сказав, наче в око стрелив”;
“крутиться, мов чортеня перед ут�

ренею”; “спитайся в старого місяця,
чи не боліли в нього зуби”; “приший і
свою пришву до розмови”; “звелася
на воскову свічку”; “а воно схоже, як
ото чобіт на алілую”; “два роти в
сироти: одним їсть, другим лає”;
“дай мені чистий спокій!”; “куди
вже нам, грішним, із праведниками
огірки їсти”; “покраяв дід заступом
свитку, пришив до подушки відлогу,
то з того вийшли шаровари”; “діт�
ки росли, як з води”; “нічим душі
закропити”. Сьогоднішня мова ка�
тастрофічно збідніла й уніфікува�
лася, зрештою (боляче про це пи�
сати) навіть деградувала. Мовна
руїна є вислідом “удовлетворения
духовных потребностей” людини,
яка будує комунізм. Маємо брати
до уваги природну еволюцію мови,
проте мусимо пам’ятати бруталь�
ний більшовицький лінгвоцид.

ЧАЙКА Й ЕПОХА

Власна метафорика Дніпрової
Чайки має безумовний народний
підмурок, але водночас у її опові�
даннях бачимо те, що належить ав�
торці особисто: “ніч придушила в
хмарах місяць”; “бравий та каро�
окий, наче полковник”; “у хаті так
хороше, як у віночку”; “щербата до�
ля”; “язиката луна”; “доки ж нам
пасти дурненьку надію?”; “снопи
свічок”; “гадючкою п’ялася стеж�

ка”; “зірка у рясних віях”; “муляло
думку”; “індик, бундючний наче ні�
мець”; “липучі думки, наче мокрі му�
хи”; “підставила під сонце чорняву
неворонячу голову”; “сидить почесна
зграя”; “широка пелька грамофону”;
“цвіркуни свердлили у траві”; “щас�
тя, летюче як пух”. Водночас —
дивна річ — в отих “Поезіях у про�
зі”, сповнених пафосу й високих
нот, часом трапляються живі слова,
але здебільшого йдеться про ба�
нальність і штампи: “сивії хмари
плаксиво вдивляються в синєє мо�
ре”; “а море палкіше галеру вітає,
щодалі усе голосніше співає, вквіт�
чалось в перлистую піну”; “ті птиці
— не птиці: то грішнії душі”; “пиль�
но вдивляєтся в темнеє море зрад�
ник лукавий…”. Коли в ритмізова�
ний прозовий текст авторка додає
сяку�таку риму, виходять вірші, че�
рез які навіть щирим і гарячим по�
чуттям несила прорватися до чита�
ча: “Води цілющі не ломлять камін�
ня, лиш одягають у фарбу свою. Ні
водоспадом з гори не плигають, ні
чорториєм в порогах не б’ють, Ви%
йдуть з землі — до землі припада�
ють, сили новії знов з неї беруть…”
Можу помилятися, але всі “поезії в
прозі”, — хоч би хто їх писав, —
здаються мені безнадійним жан�
ром; із молодих років і подосі не
второпаю, як це Тургенєв (“Запис�
ки охотника”! “Месяц в деревне”!)
не посоромився публікувати свої
прозові “стихотворения”, писані

рожевим атраментом на парфумер�
ному папері… Поетизація буднів
потребує великого таланту й абсо�
лютного почуття міри: згадаймо
поетичне кіно Довженка й порів�
няймо з тим, що знімали його епі�
гони (хоча б і Юлія Солнцева), пе�
далюючи почуття й копитом ви�
тискаючи сльози.

Я проголосив “теперішню”
точку зору на проблему “гіперпое�
тичної” прози, щоб — принаймні
частково — її спростувати поси�
ланням на історичний контекст.
Хоча й сама Чайка, і критики з її
слів говорять про “мініатюри в
прозі”, насправді йдеться про роз�
логі тексти на 3�5�7 і навіть 10�12
сторінок, яким пасувала б назва
“дума”. Про це свідчать характерна
для думи тональність (жіноча ри�
ма, амфібрахій), вживання одно�
рідних присудків (співають�рида�
ють), закличних звертань (брати —
товариство, орли — козаки) і пер�
соніфікованих метафор (“вітер
співа козакам панахиду”). Народні
думи й народні пісні — близькі, але
не тотожні за поетикою: “розтяг�
нута” пісня думою не стає, а по�
няття “велика мініатюра” не має
сенсу.

Щире бажання звеличити зли�
денний, до жорстокості прагма�
тичний і почасти п’яний народ за
допомогою ним же створеної

(фольклорної) поетики, мішаної з
революційною героїкою інтелі�
гентського походження, є зрозумі�
лим — але приреченим. Чайка пе�
рекладала на українську “Песню
буревестника” Горького, її власним
“Буревісником” починається пер�
ша книга виданих у 1919 р. творів…
Читаємо “Плавні горять” (1902):
“Вкупі все: надії, розпач, хіть жит�
тя і смерть видима, і тріумфи, і зне�
вага… Смерть п’яніє з того трунку
[…] Ген туди, де ллються ріки, ріки
праведної крові, де летять побідні
гискри, де ціна життя дешева, а ці�
на свободи й правди підтяглася, як
ніколи, піднеслася над усе!” Я люб�
лю Вас, Чайко, але мені дуже прик�
ро, що історія нас усіх обдурила —

не було свободи й правди там, де
ціна життя дешева; кожна револю�
ція вимагає, щоб Гонта різав своїх
синів; смерть п’яніє з того трунку
— і лише це стає правдою з перед�
революційних марень.

Утім не все однозначно в герої�
ко�романтичних думах Дніпрової
Чайки. “Всякому своє” — чотири
сторінки, написані після подій 1917
р. і вперше надруковані в 1920 р. —
сподобилися такої критичної оцін�
ки: “Не спромоглася письменниця
збагнути, що революція 1917 року
розв’язала і соціальні, і національ�
ні питання як українського, так і
інших народів” (В. Г. Пінчук,
1984). А написала пані Людмила
таке: “Випила силу цілющу і пишно
рине до моря велика ріка. Що ж бо до
неї не тиснуться квіти? Чом же од
неї недужий не йде весело, жваво,
діставши відради? Чом же про чуда
луна не гука?” Характерно, що у ви�
даних 1960 р. творах письменниці
цього тексту немає. Всякому своє…
Приводи до роздумів щодо світо�
гляду Чайки маємо в алегорії “Со�
бака” (1905): “Вірність — що воно
таке? Чи то є велика чеснота, чи то
велика помилка? Чи варто її шири�
ти і класти як підставу під ноги его�
їзму, щоб він зростав і величався?
Чи, може, час вже вивести другу
чесноту і поставити проти нього?”
Зауважте, проти “нього”, тобто

егоїзму, який живиться вірністю, а
не проти вірності як такої. Собачій
вірності ідеалам, яка для багатьох
була і є засобом самоствердження,
засобом долучитися до “почесної
зграї” маємо протиставити… що?
Розум? Совість? Того ж 1905 року
був написаний “Білий чорт”, герой
якого за несанкціоновані, сказати
б, мудрування утратив посаду в
пеклі, проте і на небо взятий не був
— висить між землею і небом. “Не
судить винних він і грішних не кара,
і праведних прихильно він не сла�
вить… І все, що в світі є, він не пе�
реймає просто думками повсякчас
все в світі розбира”. Радянський
критик “ставить авторку на місце”
— лишалася, мовляв, на ідеаліс�
тичних позиціях, не пішла далі
Сократа й Сковороди (“Пізнай се�
бе”) чи Руссо (“удосконалюй се�
бе”)… “Далі” — це Маркс (який
філософом не був) і Лєнін (який
філософствував дрібненько). Як на
мене, “лишилася” Чайка в дуже
пристойному товаристві.

Якщо йдеться не про філосо�
фію, а про літературне ремесло й
громадянську позицію, маємо взя�
ти до уваги три ознаки тієї епохи,
що випала на життя письменниці.
Це, по%перше, потужна етнографіч�
на й фольклорна течія в красному
письменстві, яка була водночас і
найвищим досягненням україно�
фільства, і свідченням його вичер�
паності на шляху інтелігенції до
українства як світогляду. Це, по%
друге, ідеологія ліберального на�
родництва. За європейською схе�
мою до нього мала б долучитися
радикальніша (але не екстреміст�
ська) соціал�демократія; на таких
засадах сьогодні просперує Захід —
але не ми (бо мусили перетерпіти
більшовицькі збочення, симетрич�
ні візантійсько�ординським схиль�
ностям “білого орла”). Дніпрова
Чайка не записувалася в жодну
партію, проте народництво її “ви�
бачили” лише тому, що встигла
вмерти до початку масових репре�
сій. Нарешті, третьою ознакою ті�
єї доби є народження такого типу
митця, для якого творчість була не
тільки покликанням і фахом, а еле�
ментом громадської (легальної чи
підпільної, як на певному життєво�
му етапі Дніпрової Чайки).

Парадоксально, але віддзерка�
лення тієї ситуації маємо в сьогод�
нішній Україні. Значна частка люд�
ності так і не сягнула рівня твердої
національної самоідентифікації
(що особливо прикро й небезпеч�
но, коли йдеться про інтелігенцію).
Нинішні українофіли радо спілку�
ються українською з тітками на ба�
зарі і раз на рік розчулено слухають
концерт, присвячений річниці
Шевченка. Нинішні “народники”
розпорошилися десятками партій і
партійок, кожна з яких називає се�
бе “третьою силою”. Нинішні мит�
ці чи то хочуть, чи то мусять іти в
політику, бо багатьом державним
мужам бракує саме національної
клепки (не дурний і хитрий мало�
рос Шельменко�денщик годен слу�
гувати прототипом Йозефа Швей�
ка, проте не може претендувати на
щось більше). Чайка писала: “Ле�
тять года, десятки літ — //Все ж,
голову схопивши в руки,//Дивуємо:
чом’ правди світ//Не сяє там, де
світ науки?” Не знаємо, що відпо�
вісти. Соромно.

Людмила Василевська вирос�
тила трійко дітей. Старша донька
стала лікаркою; вона й закрила ма�
терині очі. Померла письменниця
весною 1927 року, похована в Киє�
ві на Байковому цвинтарі. Чи хоч
хто�небудь знає сьогодні, де моги�
ла тієї Чайки, що сміялася й плака�
ла над Дніпром?

Володимир ВОЙТЕНКО

ЧАЙКА НАД ДНІПРОМ
Давним"давно вже деякі люде й видавниц"

тва вмовляли мене видати окремо мої твори,
але я завше або рішуче відмовлялася, або ва"
галася, в усякому разі, відтягала цю справу.

Торік мені було доведено, що не маю права
ховати те, що належить своєму часові […]
Художню вартість цих писань хай визнача"
ють читачі та фахові судді"критики. Ні на
які лаври не сподіваюся.

Л. Василевська (Дніпрова Чайка),
Післямова до двотомного видання творів, 1920 р.
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ЛЕГЕНДА

Одного літа на початку XV сто�
ліття випали нібито сильні дощі. Та
такі, що всі потоки переповнилися
водою і почали заливати долину в
підніжжі гір. Мешканці змушені бу�
ли переселитися на деякий час у
гори. А коли дощі вщухли, і люди

повернулися додому, побачили
диво — долина була поділена нав�
піл невеликою, але бурхливою річ�
кою. Люди спробували йти бродом
до своїх помешкань і питали:

— Через (ріку) мож?
— Мож, мож! — казали пер�

шопрохідці на той бік. Так і назвали
прозору річку — Черемош. А роз�
точене надвоє річкою село — Роз�
токами. Галицькі, мої Розтоки, опи�
нилися на лівобережжі, а буковин�
ські — праворуч. Леся Українка,
їдучи на початку 1900�х через гору
Німчич підводою до водолічниці в
полонинській місцині Буркут, зупи�
нилася від казкового краєвиду. Во�
на описала, що побачила в долині
обабіч ріки щось таке дивне, таке
срібне, ніби мрія, ніби казка в сер�
панку яблуневого цвіту, з виринаю�
чими банями церков... Їй відпові�
ли, що це — Розтоки. Але велика
українська поетеса вирішила, що
це видиво не має назви, воно —
неповторне!

У СВІТ

Але в тій казці на галицькім бо�
ці мешкає 1991 особа. А Черемош
біжить аж 80 кілометрів, наздога�
няючи вниз по камінню хвильку за

хвилькою. А коли розсердиться
передосінніми зливами, то реве,
як Дніпро�ріка, ні, — як океан!

Могутня фотокамера київсько�
го фотографа�новатора Ігоря Гай�
дая схопила біля сільської церкви
на Великдень 199 облич розтоків�
ців. Де ж решта? Не вмістилися у
фотооб’єктив? Ні, не в цьому річ.

Гайдаєва фототехніка над�
потужна. Бере понад тисячу.
Тут інше... Люди не вмісти�
лися у селі. Немає роботи.
Злидарюють. Хоч у давнину
на своїх двох тисячах гекта�
рів землі непогано господа�
рювали. Вирощували для
себе і на продаж корів,
овець, утримували ліси, по�
лонинські найвищі випаси,
їли вдосталь і викохували по
5—15 дітей. А нині всі, хто зі
здоровими руками�ногами,
втекли в чужі сторони на за�
робітки. Хіба що деколи на
великі свята приїздять. Бу�
дують Москву, працюють на
сусідні Чехію, Польщу, Ні�
меччину, на дальні Іспанію,
Грецію, Італію. А хіба в Аме�
риці, Канаді їх мало? Розто�
чили злидні людей по світах
— от вам і розточани... Ма�
ленькі діти з бабою, дідом
зосталися. Де мама? У світі.
А тато? У світі...

ПОВСТАНЦІ

Було. Сама пам’ятаю. Минулої
війни і в повоєнні роки. Трагічні нас�
лідки війни. 1944—1952 в Карпатах
діяли загони Української Повстан�

ської Армії. Не одна сотня повстан�
ців полягла. У моєму районі — тися�
ча. Вони боролися і гинули в боях із
німецько�фашистськими загарбни�
ками і радянськими карателями. У
межі з Розтоками легендарна з дав�
ніх часів скеля — Сокільське.
Пам’ятає княжі часи, ординців, ва�
тажка опришків Олексу Довбуша.
19 жовтня 1950 року стрілець кущо�
вої боївки, мій вічної пам’яті земляк
Федір Бельмега був схоплений ен�
каведистами на самому верхньому
хребті скелі над Черемошем. Рво�
нув разом із окупантами вниз із ви�
соти 873 метри... 

25 літ відстраждало в Сибірах
на каторзі багато розтоківців. Се�
ред них і моя тітка, Гафія Влад�
Крильчук, — зв’язкова УПА. Відмо�
розила ноги на лісоповалах у тайзі.
Але рідної пісні, звичаїв, вільного
духу кати так і не вибили з моїх
краян. Радянська влада відразу
знищила українську молодь, націо�
нальну Церкву разом з усіма свя�
щениками. Більшовицькі посіпаки
виконували план винищення непо�
кірних гуцулів. Маленькою
пам’ятаю велику зиму сорок сьо�
мого. Сніг випав вищий за мене. Я
з ґанку дивилася, як вивозили сусі�
дів — Крильчуків — до Казахстану.
Дід тримав на руках маленьку си�
рітку�онучку роздягнуту, босу, а
баба щось ніби все в’язала трем�
тячими руками і говорила сама до
себе. Казали, змилила розумом.
Не повернулася з Караганди.
Онучка просила в казахських аулах
милостиню — вижили зі старень�
ким дідусем, вернулися в село.
Але хати й садиби їм ніхто не від�
дав.

І так було з багатьма сім’ями.
Ложками, виделками викопували
землянки в засніжених казахських
степах. Менші й слабші там і гину�
ли, а хто вижив, добрався до міста,
пішов у шахти на роботу, хто куди.

За підтримку повстанського
руху радянські репресивні органи
кого ув’язнили, кого повивозили.
Зшивала по двоє ряден докупи і
моя мама. Щоночі чекала, що нас
вивезуть. Але Бог милував... Цар�
ства Небесного тисячам, що не по�
вернулися! Їхнє майно розграбу�
вали. Багато радянських активістів
стали потім жертвами відплатних
дій ОУН�УПА.

СІЛЬ ЗЕМЛІ

Кажуть, 2500 років тому пер�
ський завойовник Дарій захопив
усю Скіфію, а в Карпати не зайшов
— спинили “горді, рослі горяни
сильним, вишуканим відбоєм”. До
речі, в гори далі Сокільського не
добралися й кочові орди. А напада�
ли на Червону Русь, себто Галичи�
ну, 26 разів, починаючи з XIV століт�
тя. Тоді ще мого села, може, й не
було. Гійом де Боплан заносить
його на свою карту 1500 роком. Так
ось, біля Сокільської скелі є потік.
Його називають Татарським, або
Кривавим. Далі потоку гуцули за�
войовників не пустили. Кажуть,
кров текла потоком, барвлячи Че�
ремош нижче Сокільського.

Карпати боронилися не лише
від завойовників. Не дійшла в гори
й панщина.

Велике значення для економі�
ки Галичини мало солеваріння. Є
дані, що за сіллю до прикарпат�
ського міста Коломия приїжджали
навіть запорозькі козаки. Сам син
Богдана Хмельницького, Тиміш
прибував із цією метою. Та й не
тільки з цією. 1613 року 300 козаків
напали на коломийську шляхту.
Вщент знищили поневолювачів.
1629 року реєстрові козаки Гриш�
ка Чорного разом із польськими
військами знищили під галицьким
містом Бурштином 800 ординців.
Під впливом волелюбних настроїв,
що поширювалися із Запоріжжя,

СЕЛО МОЄ — 
Розписати б його вам, як писанку, вишити барвистим узором, як

ліси, долини, потоки. Та в орнаменті буде більше темного, менше
ясного. Село розкидане по горах, як зорі по небу. Не розрізнити
вночі — де хата світиться, а де зірниця. А в долині воно вляглося
понад Черемошем упродовж 13 кілометрів. І межує з селами
Білоберезка, Ясенів Горішній, Великий Рожен, Яворів та ще
одними Розтоками через річку Черемош на Чернівеччині. Як так
вийшло? Двоє сіл з однаковою назвою, одне навпроти одного...

Родина Марії Влад. Марія сидить біля батька

Мешканець села Розтоки. 
Світлині понад 100 років

Николай Оринчук парубкував до 50,ти років. 
Найбагатший, одружився на найбіднішій у селі Марічці, 

вдвічі молодшій від нього, і до 98,ми років прожив із нею у злагоді й любові

Хлопці,бандерівці попросили перевдягнутися, аби піти до церкви. Дівчину, яка дала свій одяг, засудили на 10 років тюрми

Вибачте за якість: 
фото початку XX ст.

Онуфрій Луканюк привіз із Першої сві,
тової війни у торбі “чорта” 



9

ч. 8 (333), 23 лютого – 1 березня 2006 р. “СЛОВО Просвіти”

Родовід 

C�9

відбувалися визвольні повстання в
Галичині. Скидали панський гніт.
Масово втікали на Наддніпрянщи�
ну. Вливалися в козацькі загони.
Був такий Гуцульський козацький
кіш на Переяславщині. А звідти, зі
степової України, верталися в свої
гори — засновували опришків�
ський месницький рух. 1602 р. на
Гуцульщині діяв загін опришка Гри�
горовича. 1621 року загін Гриня
Кардана знищив найбільший має�
ток на Прикарпатті — панський
Пнівський замок.

Козаки тікали з турецької нево�
лі, наддніпрянські бунтарі — від па�
нів і оселялися в Карпатах над рі�
ками. Вчили місцевих горян, і без
того волелюбних, не даватися ні�
кому під ноги.

Вигравши битву під Пилявця�
ми, йдучи на Львів, загони Хмель�
ницького вступили в Галичину
(1648 р.). Скрізь по селах козацькі
агітатори читали універсали Геть�
мана Богдана й закликали народ до
боротьби. Цього ж 1648 року підда�
ний коронній шляхті скаржиться у
листі до королівського канцлера:
“…Із нашим руським воєводством
Бог знає що буде діятись. Бо тут що
не хлоп, то козак”. Козаки, а їх на
Галичині перебувало близько 40
тисяч, показали, як скидати гніт, не
пускати в рідний край займанців.

То чого ж тобі, східний україн�
цю, косо дивитися сьогодні на ве�
терана ОУН�УПА? Хіба не твої
предки його виховали? Ми разом
— і схід, і захід — виборювали во�
лю за всіх часів, жадали держави.
Слухаймо своєї історії, а не чужин�
ської неправди. І будемо сильною
державою.

КОЛІЯ 
ЧЕРЕЗ 
РОЗТОКИ

Тепер, коли молодь порозхо�
дилася світами, а село не радіо�
фіковане, не газифіковане, важ�
ко повірити, що через Розтоки
близько ста років тому ходив по�
тяг. Ну, не пасажирський ком�
фортний, а все ж колія була. Мій
вуйко Николай (прожив до 2005
року, мав 98 літ) та ще старша
розтоківка Єлена Танаскова
(прожила 101 рік) це пам’ятали.
Колію проклали у Першу світову
війну. Єлена сама її споруджува�
ла. Розповідала:

— Коло Розтік, у селі Рожен,
колія переходила на волоський
бік (на Буковину), а в другому кін�
ці села Розтоки — знову на га�
лицький. І людей возила колія. А
як являлася у мене перед хати,
то так жалісно фівкала, що не
можна було слухати...

Вуйко Николай пам’ятав доб�
ре, що та колія сполучала заліз�
ничне буковинське місто Вижниця
через ріку, галицьке місто Кути, се�
ла Тюдів, Рожен, Розтоки, аж із гір�
ським селом Устєріки. Возили лю�
дей для дальшого прокладання ко�
лії, матеріал. А навпроти нашої ха�
ти на буковинському боці був па�

горб. Той потяг не все на нього ви�
їжджав. Деколи ставав. Тоді свис�
тав. З кущів, із запасної колії, по�
давався такий штовхач, ніби пічка,
що потручував потяг ззаду, — і він
їхав далі.

Тому�то ятрив Єленину душу
той жалібний свист — хоч і техніч�
не, а прохання допомоги.

Давно немає колії. Не стало
Єлени і вуйка Николая.

Але ж мали гори колію сто літ то�
му. Мали телефони. Мій дід Мирін
прокладав телефонну лінію в Другу
світову. Селами, навіть полонинами.

А тепер? Є телевізори у спо�
рожнілих домівках і мобілка в кож�
ній дитячій кишеньці. Це — зв’язок
із мамою у світі.

Отаке життя в давньому селі. 

ЧОРТ У ТОРБІ

Дивлюся на столітню вицвілу
фотографію. Такий ставний чоло�
вік! Онуфрій Луканюк. Повернувся
з Першої світової в Розтоки. Ко�
лись в австрійській армії служили
по багато років. А тут і війна поча�
лася. Але вижив розтоківець,
прийшов додому. І приніс із собою
таке, що настрахав не лише сусі�
дів, а й ціле село зворохобив:

— Ідіть, отче, хату йому скро�
піть свяченою водою, бо той із вій�
ни чорта привіз.

Навперебій розказують свяще�
никові: чорта привіз у коробці, а в
торбі ще купа чортенят. Чорт гово�
рить по�німецьки, по�всякому, ре�
гоче, співає, грає. Гримить, гупо�
тить — гріх слухати!..

Люди поналякувалися, хрес�
тяться, бояться коло хати ходити,
обминають лугами, скачуть у пото�
ки. Був християнин, а тепер через
прокляту війну став чортові бра�
том...

Прийшов піп до Луканюка, роз�
дивився та й сам розреготався.
Правда, хату освятив, бо й кропи�
ло з водою взяв. Але в неділю на
проповіді заспокоїв парафіян:

— Ніякий то не чорт. То таке те�
пер у світі є. Я чув. Це недавно

один мудрак відкрив. Радіо нази�
вається. А в торбі — то багато ба�
тарей, гейби харчів для того радіо.

Та людей не скоро заспокоїли.
— О, як то не чорт, то нащо би

йому ті харчі в торбі... Де ви чули,
аби коробушка говорила та ще й
їла?!

КІНЕЦЬ СВІТУ

“Я стояв, дивився і не міг нади�
витися на сей прекрасний народ,
що не зазнав панщини, що зберіг
вільну душу, мову і старосвітські
звичаї, повні краси... Скільки ціка�
вих людей я пізнав. Цими днями
їду на дарабі аж до Вижниці верст
з 10. Зо мною їде Коцюбинський.
Забава цілком безпечна і надзви�
чайно цікава”, — писав 1912 року
письменник Олександр Олесь. Він
їхав на дарабі�плоті Черемошем
через мої Розтоки. Шкода, що фо�
тографія стара, дрібна — не роз�
різнити облич письменників, які
навіки залишили в своїх творах
красу гір і людських душ.

Моя мама Одокія була передос�
танньою з чотирнадцяти живих ді�
тей у родині розтоцького багатія

Мирона Оринчука. Дід сам був гра�
мотний і маму віддав до школи. Але
ненадовго. Шкода було на навчан�
ня час витрачати, коли в господарс�
тві не вистачає робочих рук. Мама
змалку вишивала, плела, пряла, на�
віть ткала на верстаті. Була вродли�
вою, розумною, гострою, як брит�
ва. Розповіла мені історій не на од�
ну книжку. Пригадую і таку. До хати
Мирона Оринчука сходилися свят�
ково вбрані жінки з дітьми. З усього
села. Трава була викошена. Вони
стелили вовняні ковдри скрізь ца�
ринками — посідали, полягали. Мо�
лилися цілий день. Хтось пустив

чутку, що сьогодні буде кінець сві�
ту!.. Останній день на світі христи�
янська душа воліє провести в пока�
янні, молитвах, у найкращому одя�
зі. І не самотою, а всі разом. Діяло�
ся щось неймовірне. Із ранку до ве�
чора старі й молоді, навіть немов�
лята почувалися й поводилися, як
на тім уже світі, де все земне втра�
чає вагу перед Божим Судом.

Коли почало сутеніти, одна за
одною жінки вставали, брали за
руки діточок і... розчаровані розхо�
дилися. Тихо, не прощаючись.
Удома чекала нетоплена хата, ре�
віла негодована худоба. А що ска�
жуть чоловіки, повернувшись го�
лодні з роботи?..

Кінця світу не сталося!
Мама вповідає, що і вона ма�

ленька з сестрами, мамою та бабу�
сями чекали з усіма того кінця сві�
ту. І вона була розчарована. А то
десь у сусідньому селі відливали
церковний дзвін. А щоб той дзвін
був гучним, треба пустити гучну
брехню. Такий ходив поговір. От і
вигадали про кінець світу.

А життя, як бачите, продовжу�
ється. І в моєму гірському селі Роз�

токи. Там у маминій хаті господа�
рює брат Микола Влад. У його зе�
леній гостинній оселі щороку від�
почивають люди, стомлені містом.
Він відпоює їх свіжим молоком, во�
дить у гори. Вони вбирають у себе
живу ауру невмирущості красиво�
го, сильного краю.

Марія ВЛАД

P. S. Особлива подяка за до�
помогу збирачам історії села ди�
ректору школи Одокії Кобильов�
ській та вчительці історії Оксані Лу�
канюк.

РОЗТОКИ 

Лісосплавщики іноді брали на свій сплав поважних туристів. 
Тут є українські письменники, можливо, О. Олесь і М. Коцюбинський

Василь Оринчук з подругою Йогасею. Просвітяни села Розтоки 30,х років XX ст.

Гуцулочка. Давнє фото

Багато родин вивезено в Караганду. Тяжко працювали на шахті. 40,і роки 

Перший ліворуч Микола Влад, який займається зеленим туризмом у Розтоках, з
румунськими футболістами



6 Абетка відомих імен

“СЛОВО Просвіти” ч. 8 (333), 23 лютого – 1 березня 2006 р.

театральні колективи з Росії
чи з далекого зарубіжжя:
Європи, Америки, — ніж ук�
раїнський артист. Ось таке
ставлення: чуже, а не наше
— краще, престижніше. От�
же, великою мірою ситуація
залежить від культури наших
бізнесменів. Хоча нині є вже
чимало справді самовідда�
них достойних людей, які
багато роблять для культу�
ри, вкладають свої кошти, і я
вірю, що цей процес пози�
тивно розвивається. Він не
може бути швидким, тому
що первинне накопичення
капіталу, як правило, часто
кримінальне, з іншого боку,
багато хто з бізнесменів не
відкриває справжніх розмі�
рів своїх прибутків, відбува�
ється жорстка боротьба між
ними і податковою інспекці�
єю. Але атмосфера поступо�
во змінюється, подібне, до
речі, переживали інші краї�
ни. Я уважно читав історію,
наприклад, Сполучених
Штатів Америки. Там рок�
феллери, моргани, форди,
ставши мільярдерами, зби�
рали унікальні колекції кар�
тин, вкладали кошти в роз�
виток кінематографа, ство�
рювали культурні центри то�
що. Хоча спершу вони най�
менше про це думали. Потім
уже дійшли висновку, що на�
копичуваний капітал пови�
нен мати благородний об�
раз, пристойне “обличчя”. І,
звичайно, найкращим є ін�
телігентне благородне об�
личчя людини, яка дбає про
культуру й духовність свого
суспільства. Вони це дуже
добре зрозуміли, і в нас чи�
мало хто це розуміє, до того
ж не треба проходити азів,
вони вже всім світом пізнані,
опрацьовані.

— І все�таки, що кон�
кретно робить держава?

— Коли я був в уряді Ук�
раїни в 1992—1994 роках,
ми вже тоді думали, як змі�
нити концептуальні підходи
до розвитку культури. Тоді
міністром культури став Іван
Дзюба, наша славетна лю�
дина, мудра, виважена, роз�
судлива, і тоді ж було засно�
вано Інститут культурної по�

літики, який існує й сьогодні.
Опрацьовувалися різні мо�
делі розвитку культури, вив�
чався британський, амери�
канський, французький дос�
від, вибиралися найопти�
мальніші рішення. І знаєте,
коли сьогодні говорять, що в
нас неймовірний занепад
культури, я з цим не можу
погодитися. Так, у тяжкому
стані нині наші музеї, особ�
ливо в ганебному стані ар�
хівна справа, збереження
архівів. Є певні проблеми з
утриманням театрів. Але
водночас маємо добротні
музейні колекції, які роблять
честь країні, маємо в кожно�
му обласному центрі свій
драмтеатр, чудові оперні ко�
лективи. Багато колективів
зберегли, таких, як Ан�
самбль пісні й танцю Вір�
ського, хорову капелу “Дум�
ка”, хор імені Верьовки…
Але вони, на жаль, перебу�
вають у стані перманентного
оживлення і згасання, не
мають чітко вираженої пер�
спективи. І тут чимало при�
чин, які не завжди залежать
від української держави, —
бо для того, щоб влитися в
систему міжнародних гас�
тролей, потрібні роки, це
вельми складно, там усе вже
продумано, відрегульовано.
Працюють продюсери, функ�
ціонує колосальна система
обслуговування культурної
індустрії, і нам туди ввійти не
так просто: ми не маємо ні
власної продюсерської шко�
ли, ні фахівців, які справді во�
лодіють сучасним менедж�
ментом. Хоча Університет
культури й готує спеціаліс�
тів, але, на жаль, вони ще не
проявили себе, і я не знаю,
чи відповідають вони світо�
вим стандартам, можливо, і
так. Сьогодні у суспільстві
не створено відповідної ат�
мосфери для того, щоб вони
могли нашу культуру й мис�
тецтво влити в світове кон�
курентне середовище і гідно

в ньому конкурувати, адже
воно формувалося протя�
гом століть.

І все ж таки якщо хтось
стверджуватиме, що в нас
немає високого рівня ху�
дожників, музикантів або те�
атральних діячів, то це не�
правда. Наприклад, Богдан
Ступка — актор світового
рівня, ми тільки не вміємо
його відповідно подати, у
нас немає, повторюю, ви�
роблених продюсерських
механізмів і фінансових ва�
желів для того, аби гідно
розкручувати його в світі.

Нещодавно десятиріччя
відзначив оркестр “Київські
солісти” під орудою народ�
ного артиста України Бого�
дара Которовича. Останні
гастролі відбулися в Сінга�
пурі, тамтешні меломани бу�
ли просто ошелешені�
захоплені нашими віртуоза�
ми. Ви думаєте, вони гірші від
московських колективів? Ні!

Маємо блискучий Київ�
ський камерний ансамбль
“Контрасти”, який створила
чудова піаністка — народна
артистка України Євгенія
Басалаєва. У нас є просто
феноменальні хори.

А який у нас живопис! У
всьому світі з колосальним
успіхом виставляються ук�
раїнські художники, бо воло�
діють досконалою школою
рисунка й живопису. Наші
художники сьогодні справді
на вагу золота в світі, але ми
знову ж таки нічого не роби�
мо для того, щоб їх пропагу�
вати, відкривати. Щоправ�
да, намітилися зрушення:
Міністерство культури і ту�
ризму розробило програму
з трансляції, так би мовити,
культурних цінностей у світ,
ідеться про створення Укра�
їнських домів — культурно�
інформаційних центрів у
найпрестижніших столицях
світу. Але, повторюю, нам
усім треба працювати, щоб
позитивний рух динамізува�

ти, дати йому нове дихання,
нове життя.

Це, звичайно, стосується
театрального мистецтва. Те�
атр Андрія Жолдака... Так, це
експериментальний театр,
декому він не подобається,
але сьогодні про нього гово�
рить Європа і світ (Жолдак —
лауреат вельми престижної
театральної премії ЮНЕСКО).
Нещодавно в Берліні на сцені
славетного театру “Фольк�
сбюне” (в якому, до речі, в
двадцяті роки минулого сто�
ліття з величезним успіхом
ішли драми Володимира
Винниченка “Чорна Пантера і
Білий Ведмідь”, “Гріх” та інші
спектаклі) харків’яни показа�
ли виставу “Ромео і Джульє�
та”, яку театральна Європа
захоплено сприйняла, а в Ук�
раїні ходу їй не дали.

Недавно в Донецькому
оперному театрі Василь
Вовкун поставив оперу
Данькевича “Богдан Хмель�
ницький”. Це знову�таки
експериментальний спек�
такль, його можна сприйма�
ти або не сприймати, але це
нове слово, цікаве явище, —
режисер, який спеціалізу�
ється на масових дійствах,
водночас показав себе як
оперний режисер.

Ще 1993 року я звертав�
ся до київської влади: “По�
будуймо театр для Романа
Віктюка”. “Ах, — знизували
плечима, — та Ви що? Він
пропагує лесбіянство, гомо�
сексуалізм”. Різне говорили,
але це — експерименталь�
ний театр. Романа Віктюка
знає весь світ. Чому вихо�
дець зі Львова, галичанин,
не може мати в Україні свого
театру, а має його в Москві?

Та вже чую голоси запе�
речення: “Чому Жолдак? Чо�
му Віктюк? Хіба у нас немає
експериментальних театрів,
оригінальних постановок? А
Молодий театр під керівни�
цтвом Станіслава Мойсеєва,
а театр на Подолі, а Театр

драми і комедії... Справді,
театральне життя в Україні
цікаве, різноманітне, є в нас
гідні високої уваги театральні
режисери, скажімо, учні
прославленого метра Едуар�
да Митницького — Дмитро
Богомазов, Олексій Лісо�
вець, Юрій Одинокий... А ак�
тори — не перерахувати дос�
тойних майстрів театру й кі�
но. Із найсвіжіших новин:
Олекса Вертинський за гру в
спектаклі за Ярославом
Стельмахом “Синій автомо�
біль” удостоєний п’яти між�
народних премій — і всі
Ґран�прі. Нещодавно при�
везла в Україну Ґран�прі акт�
риса зі Львова Лідія Даниль�
чук. Режисер і актор дніпро�
петровського театру “Крик”
Михайло Мельник у Мінську
отримав “Срібного витязя”
за виставу “Гріх” за Михай�
лом Коцюбинським. Усіх не
назвеш, але треба називати.
Бо є чим і ким пишатися. Не�
має в Україні творчої кризи,
навіть у кіно, яке переживає
тяжкі часи. Але це не творча
криза, а криза ідеологічна,
інформаційна, головне —
штучна. Бо як пише наш сла�
ветний кіномайстер Юрій Іл�
лєнко: “Немає катастрофи кі�
нопродукту на ринку України,
є катастрофа штучної відсут�
ності національного кіно”.

Від глибокого пережи�
вання за долю української
культури звернувся Юрій Іл�
лєнко з відкритим листом до
українців “За українську Ук�
раїну”, в якому особливу
увагу звертає на окупацію
українського інформаційно�
го простору, куди не допу�
щено “блискучого націо�
нального фільму і молодої
генерації, і старих майс�
трів”.

І справді, доки не буде
законодавчо забезпечено
пріоритету на національному
інформаційному ринку укра�
їнського виробника кіно�, те�
ле�, радіопродукції, україн�

ської книги, журнальної і га�
зетної продукції — всіх видів
творчої індустрії, доти ми не
будемо господарями в своє�
му національному домі.

— Вас часто можна по�
бачити в опері, в філармо�
нії, на художніх виставках.
Що це для Вас?

— Відповідь проста: я це
люблю. Згадую, як я поїхав у
60�ті роки в Ленінград, —
мені дуже хотілося побачити
це висококультурне місто,
пожити там. Довго шукав із
товаришем роботу, нарешті
став трубозгинальником на
Ленінградському суднобу�
дівному заводі імені Ждано�
ва. Після досить тяжкої пра�
ці я кожну суботу�неділю
відвідував музеї, театри,
виставки. Згуртувалося пев�
не коло вихідців з України,
які хотіли утвердитися там і
шукали можливостей всту�
пити в академію мистецтв
або в художнє училище імені
Мухіної. Я тоді дуже багато
для себе взяв.

Я взагалі все життя зай�
мався самоосвітою. У мене
колосальний потяг до мис�
тецтва. Практично немає та�
кого тижня, щоб я не відві�
дав вистави, концерту, вис�
тавки. Мене це духовно сти�
мулює, надзвичайно активі�
зує, я дуже радію, що в нас є
видатні артисти й митці.
Звичайно, це столиця, я
знаю, в якому занедбаному
стані сьогодні село, наші ма�
ленькі містечка, яка там бі�
дота, яке непрохідне духов�
не запустіння, але і там ще
збереглася народна культу�
ра, народні традиції, звичає�
ві обряди, тобто основа
будь�якої національної куль�
тури, якої чимало країн у сві�
ті вже не мають. 

Нам є що рятувати й від�
роджувати. Вірю, що ми
зробимо певні зміни в су�
спільстві на користь культури.

Володимир КОСКІН

Закінчення. Поч. на с. 5 ÌÈÊÎËÀ ÆÓËÈÍÑÜÊÈÉ:
«КУЛЬТУРА — ЦЕ САМОПОЧУТТЯ НАЦІЇ»

Лежить під снігом Бабин Яр. Бі�
ля скорботного пам’ятника гуляють
матері з малими дітьми. Замислено
гойдаючи візочки, час од часу вони
поглядають на горстку людей із пра�
порами, які зібралися біля хреста,
щось говорять у гучномовець… Нав�
коло їздять машини, ідуть кудись у
своїх справах люди і навіть не звер�
тають подивитися, що ж відбуваєть�
ся біля того хреста… Ця картинка
нагадала нашу сьогоднішню Вкраї�
ну — втомлену, зневірену, байдужу,
яка так звикла до мітингів і гучних
слів, що вже й не реагує на них…

…Повернути слову його справ�
жній сенс — можливо, це й було
найголовнішим завданням Олени
Теліги на цій землі. Якась незбаг�
ненна сила, мовби втілюючи рядок
за рядком із віршів “поетки відва�
ги”, веде її в окупований, підневіль�
ний Київ, голодну й холодну, пере�

лякану, духовно здрібнілу Спілку
письменників — “майже всі відомі
київські письменники були вивезе�
ні; лишились переважно самі пере�
січні, багато — сумнівної особистої
вартости, та молодняк, що тільки
мав стати письменниками”, — як
пише О. Жданович у біографічному
нарисі “На зов Києва” (Олена Телі�
га. Збірник. — К.: Вид�во ім. О. Телі�
ги) … Уявіть, як тоді звучав її голос: 

— Коли ми, поети, пишемо про
відвагу, твердість, шляхетність пос�
вяти й цими творами запалюємо та
шлемо на небезпеки інших, то як
можемо ми самі цього не робити?
Справжня поезія — це не видумана
комбінація, це виплив душі. Якже
ж чутимусь я, коли піду проти своєї
поезії? Коли я загину, то знатиму й
іншим покажу, що жила так, як хо�
тіла й як повинна була жити, коли
ж сидітиму в безпечнім запіллі —
це вже буде зрада мене самої!

Важко уявити, які думки зма%
галися в душі Олени Теліги, коли
вона свідомо йшла в гестапівську
пастку в Спілці письменників. “На
мене чекають люди. Коли я не
прийду, — як це буде виглядати?”
Отакий аргумент…

…Коли ж зійду на каменистий 
верх

Крізь темні води й полум’яні 
межі –

Нехай життя хитнеться й 
відпливе,

Мов корабель у заграві пожежі.
Прикро, що подвиг Олени Те�

ліги нинішня Україна ще не усвідо�
мила, він усе ще на периферії ду�
ховного життя нації і держави, дар�
ма що цьогоріч відзначаємо
100�ліття від дня народження пое�
теси…

Під хрестом на місці загибелі
поетеси Всеукраїнське жіноче то�
вариство імені Олени Теліги прове�
ло мітинг. Виступали голова това�
риства, народний депутат України

Ольга Кобець, чільники Організа�
ції українських націоналістів мель�
никівського напряму, “Молодої
Просвіти”, вчителі… Говорили про
парламентські вибори, про загрозу
українській державності та рідній
мові, про потребу об’єднання, хоча
хто, здавалось би, заважає націона�
лістам об’єднатися, принаймні
вшановуючи пам’ять Олени Теліги,
яка болісно переживала розкол
ОУН 1940 року. “Важкі й болючі,
прикрі й упокорюючі були ці дні,
тижні, навіть місяці, що потім ста�
ли роками й протягають трагедію
до сьогодні, загрожуючи майбут�
ньому”, — як пише О. Жданович…

Марія ЛИТВИН

«НА ЗОВ КИЄВА»ДАТА

21 лютого біля пам’ятного Хреста в Бабиному
Яру відбулася панахида й жалобний мітинг із на�
годи 64�ї річниці загибелі Олени Теліги.
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Абетка відомих імен

— Миколо Григорови�
чу, почну з банального: усі
ми з приходом нової вла�
ди сподівалися змін на
краще, але… Що відбува�
ється?

— На мою думку, культу�
ра, як, до речі, й економіка, —
це ті феномени, логіку, роз�
виток і перспективу яких ду�
же важко передбачити. Абсо�
лютно помилкове тверджен�
ня, що якщо держава вкладає
величезні кошти в культуру,
то обов’язково буде її диво�
вижний розвиток. Культура —
це самопочуття нації, це
значною мірою спосіб життя
нації і, головне, — запорука
національного буття. Тому до
неї треба ставитися з глибин�
ним розумінням того, що ж
відбувається сьогодні в укра�
їнському суспільстві.

Одна його частина так чи
інакше залишається у мину�
лій системі цінностей, доро�
гих для цих людей, бо з ними
пов’язані молодість, війна,
фронтова й трудова героїка,
і ми, зрозуміло, повинні по�
важати їхні світоглядні заса�
ди. Але з’являється нове по�
коління українців, які живуть
у своїй незалежній державі.
Проте виховати почуття гор�
дості за свою історію, куль�
туру, за свій народ і державу
— це вельми складний про�
цес, почуття не можна
нав’язати, як і задати певну
орієнтацію мислення і почу�
вань, як це робила комуніс�
тична система. З одного бо�
ку, ми нині мусимо мати інші
критерії�підходи до людини,
з другого — в кожного з нас
повинно вже виробитися са�
мостійне, власне самоусві�
домлення: я належу до пев�
ного етносу, до певної куль�
тури, до певної історії. Це
все моє, рідне і дороге мені,
тому що моє, тому що я
спадкоємець усього того,
що було до мене, і я мушу
його сприймати, подобаєть�
ся воно мені чи ні.

Скажете, який стосунок
це має до культури? Безпо�
середній, бо культура — це
спосіб життя суспільства.

Ми звикли сприймати
культуру як феномен, яким
обов’язково керує і який сти�
мулює держава. Але стиму�
лювання, тобто фінансове
забезпечення через цен�
тральний і місцеві бюджети
повинно здійснюватися так,
щоб це не травмувало митця,
щоб він не відчував себе за�
лежним від держави, не від�
чував, що комусь зобов’яза�
ний. Митець сам по собі осо�
бистість і його самореаліза�
ція — це його особиста спра�
ва, тобто покликання.

І немає вже часу зволіка�
ти — надзвичайно важливо
розробити концепцію роз�
витку української культури,
розробити так, щоб вона
відповідала сучасним стан�
дартам, виробленим у світі, і
водночас оберігала націо�
нальну специфіку, своєрід�
ність нашого розвитку. Істо�
рично нам пощастило, що
не треба винаходити вело�
сипед, ми чітко повинні усві�
домити світовий досвід, аби
торувати власний специфіч�
ний шлях.

Ми, українці, пережили
дуже серйозне випробуван�
ня — розрив у культурній
еволюції, спровокований і
багато в чому “заданий” ім�
перським регламентуван�
ням нашого культурного
розвитку. Ця культурна цен�
зура досі залишається в
суспільній свідомості. Тому
для України вкрай важливо
зберегти й розвинути націо�
нальні традиції, дати пош�
товх природному, органіч�
ному розвитку культури і
водночас задіяти ефективні

механізми модернізації
культури (збереження та ін�
новація). Не хочеться вжи�
вати якісь спеціальні термі�
ни, але йдеться про реакти�
візацію національних куль�
турних традицій в оновлено�
му соціокультурному прос�
торі. Про це добре сказано в
затвердженій Верховною
Радою України концепції
державної політики в галузі
культури на 2005—2007 ро�
ки. Зокрема наголошено,
що “державна політика в га�
лузі культури спрямована на
створення такої моделі
культурного розвитку, яка
здатна забезпечити само�
відтворення та послідовний
розвиток культури в Украї�

ні”. І одним із важливих
принципів державної політи�
ки в галузі культури визначе�
но принцип інноваційності.

Держава повинна дуже
серйозно й цілеспрямовано
підтримувати культуру, аби
вона могла запрацювати як
самоорганізуюча система,
котра має можливість за до�
помогою відповідних зако�
нів інтенсивно жити, більше
того — й заробляти. Отже,
настав час не тільки говори�
ти про культурну індустрію, а
й упроваджувати її. Адже ба�
гато країн світу, особливо
європейських, мають вели�
чезні надходження до дер�
жавного бюджету від куль�
турної індустрії. Для нас по�
ки що “культурна індустрія”
— це непоєднувані слова,
але практика цивілізованих
країн доводить, що культура
— це не утриманка�нахліб�
ниця, а самодостатній фе�
номен, який приносить чи�
малий прибуток і набуває
водночас високого худож�
нього і духовного рівня.

Прибутковими, до речі, є
не тільки туристичні відвіди�
ни культурних та історичних

пам’яток, шоу�бізнес, усіля�
кі діснейленди, а й твори
комп’ютерних програмістів,
наприклад, дизайн�розроб�
ки та ігри. 

— Ви давно опікуєтеся
концепцією розвитку ук�
раїнської культури…

— Не один я — багато чу�
дових фахівців, а те, що Пре�
зидент України Віктор
Ющенко призначив мене го�
ловою Національної ради з
питань культури і духовності
при Президентові України, то
це, мабуть, свідчить про
можливість використати мій
досвід. Але головне, не стіль�
ки мій, скільки багатьох по�
важних представників стар�
шого покоління, таких мо�

ральних авторитетів нації, як
Ліна Костенко, Іван Дзюба,
Мирослав Попович, Євген
Сверстюк, Борис Возниць�
кий, Лесь Танюк, Павло Мов�
чан... Водночас там є і до�
сить молода, мобільна гене�
рація, яка нині живе в культу�
рі активно, органічно, хоч і
потерпає від засилля певних
чинників в українському ін�
формаційно�культурному
просторі. Це співак Олек�
сандр Пономарьов, скрипаль
і композитор Кирило Сте�
ценко, режисер Василь Вов�
кун та інші. Якраз динамічна
молодша частина Нацради
розробила вже цілу концеп�
цію реформування культур�
ної сфери під кутом макси�
мального пристосування до
нових умов, до конкурен�
тності на культурному полі —
європейському і світовому.

Думаю, найближчим ча�
сом ми до цього питання в
Нацраді повернемося, і полі�
тика держави в області куль�
тури, безперечно, зазнає
суттєвих коректив. Відчуває�
мо велику підтримку з боку
Президента України, всі ми
бачимо, як Віктор Андрійо�

вич особисто опікується му�
зейним комплексом “Мис�
тецький Арсенал”, заповід�
никами в Батурині, на Хорти�
ці й багатьма іншими куль�
турними об’єктами. Він до
всього хоче долучатися, бо
йому це болить. Ми сьогодні
маємо вперше в незалежній
Україні Президента, який ро�
зуміє, що культура — це ос�
нова українського суспіль�
ства. Від того, як розвивати�
меться культура, яким буде
стан духовності українського
суспільства, залежить май�
бутнє нашої України.

Культура — це візитна
картка нації і держави. Сьо�
годні в світі конкуренція від�
бувається на рівні цивіліза�
ційному, на рівні культур. І
хочу наголосити: національ�
них культур. Ми цікаві світові
своєрідним національним
цивілізаційним обличчям,
тому він до нас приглядати�
меться. Ми мусимо дуже
серйозно продумати й виві�
рити всі кроки для того, аби
увійти в те конкурентне се�
редовище, в якому сьогодні
перебувають усі європей�
ські, світові культури, і там
відповідно активно діяти. Це
ж чудово, коли відбувається
конкуренція культур, зма�
гання культур.

— Чому український
музичний, книжковий, кі�
нематографічний тощо
ринки не захищені? Кому
це вигідно?

— Певно, це, в першу
чергу, вина нашої Верховної
Ради. Хоча я народний депу�
тат і працюю в Комітеті з пи�
тань культури й духовності,
але можу сказати, що ми не
маємо сприятливого клімату
у Верховній Раді задля того,
щоб надати пріоритети наці�
ональному виробникові
книжкової продукції, кіно�,
теле�, радіопродукції, націо�
нальному шоу�бізнесу тощо.
Росія це зробила давно, на�
приклад, ще 1991 року було
звільнено від оподаткування
книгу — спочатку Указом
президента Єльцина, потім
відповідним законом Дер�
жавної Думи Росії. Чимало
років Росія працює на вели�
чезному пострадянському
просторі, активно окупувала
наш книжковий і, ясна річ, ін�
формаційний ринок. Ми не
зуміли виробити захисні ме�
ханізми, потрібні для того,
щоб наша культура, мистец�
тво, перейшовши в кращі

умови, не зазнавали втрат
від потужної експансії, яку
здійснює не тільки Росія, а й
США. Вони прийшли на наш
ринок як абсолютні господа�
рі, бо він був вільний, не за�
хищений нами для того, аби
дати можливість розвивати�
ся національному виробни�
кові, національному вико�
навцеві й продуцентові. І че�
рез те ми потрапили в пас�
тку, з якої до сьогодні не мо�
жемо вийти, адже самі досі
не переймаємося пріоритет�
ним ставленням до україн�
ської культури і мистецтва.

В Україні є дуже потужні
політичні сили, зацікавлені в
тому, щоб розмивати наш
національний простір і нада�
вати пріоритет російському
виробникові, просто росій�
ськомовній продукції. Ми це
бачимо по діях певної части�
ни народних депутатів у
Верховній Раді. А як же інак�
ше пояснити, що дотепер
ми, наприклад, не можемо
прийняти новий закон про
державну мову, який, по су�
ті, реалізовує десяту статтю
Конституції України, згідно з
якою українська мова є дер�
жавною в Україні. Ми бачи�
мо цілеспрямовану політику
певних політичних сил, які в
піку цьому законові почина�

ють штампувати різноманіт�
ні проекти законів, в яких
обстоюється думка про ро�
сійську мову як другу дер�
жавну, як офіційну тощо. Це
свідчення того, що в Україні
діють антиукраїнські, анти�
національні сили, і це над�
звичайно ускладнює сус�
пільний клімат у країні.
Спрацьовує також певний
стереотип, який ще живе в
підсвідомості, а то й у свідо�
мості певної частини україн�
ського суспільства: мовляв,
те, що, наприклад, із Росії, з
Москви — краще, а ми, так
би мовити, вторинні. У нас
цей комплекс меншовар�
тості досі ще жевріє, а деко�
му впевнено диктує поведін�
ку. От і маємо засилля росій�
ської естради, часто не якіс�
ної з естетичного погляду.
Ми не надаємо пріоритету
нашій українській естраді.
Горезвісні FM�станції часто
“крутять” музику найгіршого
ґатунку, але, на жаль, у на�
шому суспільстві є попит на
неї, і наш звичайний, серед�
ній, як кажуть, слухач на�
строєний саме на те, щоб
слухати примітивні виконан�

ня не тільки беззмістовних,
а іноді й вульгарних і циніч�
них пісень. І цей слухач із
певним скепсисом ставить�
ся до української естради.
Хоча всі ми, до речі, в період
помаранчевої революції по�
чули і відчули, яка високо�
якісна з естетичного погляду
естрадна продукція з’явила�
ся в Україні. Згадаймо також
успіх Руслани, “Океану Ель�
зи”. Високий клас демон�
струє Олександр Понома�
рьов: на благодійному і різ�
двяному концертах у Палаці
культури “Україна” він май�
стерно виконував українські
пісні й романси, арії з опер.
Це свідчення того, що співак
заслуговує на найвище виз�
нання і найбільше сприяння
з боку пересічного українця.
Адже повинно бути не тільки
сприяння з боку держави
(наприклад, пільгові умови в
системі оподаткування і
т. ін.). Кожен із нас має від�
чувати, що це рідне, наше,
українське, я його слухаю, я
пишаюся цим, хочу, щоб во�
но звучало, щоб українська
мова була на естраді, хочу,
щоб українська мова була
престижною, як кажуть, єв�
ропейською, світовою. А
цього, на жаль, немає.

Тому перш за все треба
дорікати самим собі. Допо�
ки у нас не буде почуття на�
ціональної гордості, власної
гідності, патріотизму, пере�
живання за те, щоб Україна
мала гідний вигляд у світі,
ми ніколи не досягнемо то�
го, щоб наші пріоритети бу�
ли відповідно поціновані.
Тому думаймо про це всі ра�
зом, а не так, що, скажімо,
звалимо на Міністерство
культури і туризму, чи на
уряд, чи на Президента,
мовляв, вони винні. Це
простіше. Якби ми об’єдна�
ли всі зусилля і справді пе�
рейнялися глибинним по�
чуттям відповідальності за
Україну, думаю, швидко
могли б  змінити ситуацію в
країні.

— У народі це почуття
досить потужно визріло,
однак прості люди кажуть:
“У верхах не хочуть вводи�
ти відповідні закони”. Уже
анекдотична проблема
спонсорства й меценат�
ства. Іноді доходить прос�
то до абсурду: наприклад,
ховають видатну, але бід�
ну людину, меценат купує
вінки, але приховує це, бо
за благородство треба
платити шалені податки.

— Закон про благодій�
ництво і благодійницькі ор�
ганізації прийнятий, він є,
правда, там прописаний не�
достатній відсоток, тобто
нині бізнесмен не зацікавле�
ний здійснювати серйозні
благодійні внески в розви�
ток культури, мистецтва, лі�
тератури, оскільки йому це
завдає збитки. У Верховну
Раду вже подано відповідні
зміни до закону, які схвалив
Комітет із питань культури й
духовності. Цими змінами
передбачено, що до 10 % від
прибутку, якщо вони йдуть
на благодійницьку діяль�
ність, не обкладаються по�
датком. Це досить серйозно
змінить ситуацію, бо у світі
якраз 10—12 % — найспри�
ятливіша норма. Щоб спон�
сорство, меценатство, бла�
годійництво розвивалося,
крім пільг, які держава по�
винна надавати законодав�
чо, ще має вирости націо�
нально свідомий патріотич�
ний бізнесмен, готовий вкла�
дати кошти саме в націо�
нальну культуру. Нині в Укра�
їні швидше знаходять фінан�
сову підтримку співаки або

Продовження на с. 6

ÌÈÊÎËÀ 
ÆÓËÈÍÑÜÊÈÉ:
«КУЛЬТУРА — 

ЦЕ САМОПОЧУТТЯ НАЦІЇ»
Зустріч із Миколою Григоровичем Жулинським відбулася в його директорському кабінеті — в Інсти�

туті літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України. Господар був заклопотаним, але, як завше, гостинним
і доброзичливим. Особливого неформального затишку кабінету надавали книги, вони живописними
териконами лежали на столі, на підвіконні й навіть на дивані. Насамперед на очі потрапив величезний
фоліант “Закону Божого”, поруч — солідні за габаритами книги “Життєпис Тараса Шевченка”, “Історія
сучасної української літератури”...

Микола Жулинський — народний депутат України, голова підкомітету з питань збереження істори�
ко�культурної спадщини Комітету з питань культури й духовності ВР України, голова Національної ради
з питань культури і духовності при Президенті України, голова Комісії з питань громадянства при Пре�
зидентові України, голова українсько�польського Форуму, президент Фонду Марії Приймаченко, пре�
зидент Фонду Михайла і Ярослава Стельмахів, критик, літературознавець, доктор філологічних наук,
академік НАНУ, лауреат Національної премії імені Т. Г. Шевченка та премії імені О. Білецького. 
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Цікаво знати

Продовження. 
Поч. у ч. 2 за 2005 р.

Четвертий місяць, апреліс… У
його назві чується латинське ap�
prime, тобто “надзвичайна”, “особ�
лива”. Чому? Тому що богинею
цього місяця була Афродіта Анато�
лійська. Іще етруски, що мігрували
на італійську землю з Анатолії, при�
несли з собою надзвичайне обож�
нювання весняної краси природи,
буяння квітів і трав, лагідного сон�
ця, чеснот весняних почуттів. Усе
це втілювала юна богиня вічної кра�
си, аппріма Афродіта. На її честь, у
пору її місяця, молодь проводила
змагання з танців, співів. Складали
вірші, в яких змальовували богиню
з довгим золотим волоссям, куди
вплетені квіти, трави й яскраві ніж�
но�зелені камінці�демантоіди.

Демантоід — благородний
ювелірний різновид зеленого гра�
ната. Має дуже сильний блиск, по�
дібний до діамантового, за що й
отримав таку назву. Високоякісний
демантоід у природі зустрічається
дуже рідко, тому його навчилися
синтезувати. Такий він також дуже
популярний. Іноді мода на нього
згасає, однак завжди цінується
ніжно�зеленуватий колір каменя.
Він має лікувальні властивості й
допомагає відновлювати чутли�
вість оболонки ока.

П’ятий місяць присвячено бо�
гині, матері бога Меркурія, і це ма�
йюс, тобто травень. Богиня Майя
Майєста (верховна) — найвище
божество весни, шанувалася над�
звичайно. Маївки�пікніки на при�
роді — на її честь. Традиція плести
вінки з квітів і трав — на її честь.
Звичайно ж, і коштовний камінь їй
присвятили відповідний — сма�
рагд.

Смарагд, смарагдос, ізумруд
— останнє зі слів виводять із дав�
ньоперської назви мінералу “зум�
мурунді”. В античному світі сма�
рагдос цінувався більше, ніж діа�
мант, якщо він мав насичений зе�
лений колір. Тому залишилося чи�
мало свідоцтв захоплення смараг�
дом відомими в історії античного
Риму персонами. Дружина рим�
ського імператора Калігули мала
повний гарнітур прикрас зі сма�
рагдів. Його вартість складала 40
тонн срібла. Далі: у скарбниці Ва�
тикану зберігається легендарний
монокль імператора Нерона. Це
лінза, виточена з рідкісного за роз�
міром і чистотою забарвлення
кристала смарагда. Легенда чи
правда — стверджують, ніби крізь
той монокль імператор спостері�
гав “у смарагдовому світлі” за роз�
витком пожежі, що поглинала Рим.

Юніус, шостий місяць
— у ньому також царює жі�
ноче божество. Верховна
богиня Риму, що любила
свій народ дуже щиро. Во�
на, Юнона Луцина (Світла),
виводила на світ божий ди�
тину при пологах. Вона,
Юнона Соспіта, поспішала
дарувати підтримку смер�
тному, що вже втрачав ос�
танню надію. Вона, з одно�
го боку, войовнича Юнона
Популона, що стояла на
сторожі Римської імперії. А
з другого — вона Юнона
Руміна, яка терпляче допо�
магала виходити слабень�
ке дитя. Врешті вона Ка�
лендарія, а ми вже знаємо
про приборкання часу і мо�
жемо здогадатися, хто під�
тримував смертних у дов�
готривалій справі з тенета�
ми. Юнона — охоронець сі�

мейного вогнища, ладу в домі. То�
му найкращим подарунком на ве�
сілля вважався виріб із присвяче�
ного Юноні сардонікса.

Сардонікс — це має бути агат,
який складають три прошарки: ніж�
но�рожевий онікс (від грецького
“оніхіон” — ніготь); темно�черво�
ний сард та білувато�блакитний
сапфір. Усе це різновиди благо�
родного ювелірного халцедону. Ан�
тичні майстри різьби мініатюр на
камені називали їх pietra duro, тоб�
то “той, що зберігає твердість”.
Мали на увазі, що камінь досить
пластичний для різьблення і при
цьому досить твердий, щоб збері�
гати вирізане зображення. Найкра�
щі камеї зроблені з сардонікса. На
них існувала шалена мода, а вар�
тість високохудожньої камеї,
вправленої у перстень чи брошку,
могла значно перевищувати вар�
тість кращого персня зі смарагдом.

У другій половині календаря
домінує принцип порядкових чи�
сел. Римляни застосовували його,
коли ще рік складався з десяти мі�
сяців і починався у березні. Липень
опинився п’ятим і латиною, відпо�
відно, його називали Квінтіліс (Qu�
intilis у перекладі — “п’ятий”), а
серпень — Секстіліс (Sextilis) —
“шостий”. Цих назв історія не збе�
регла, а решта живуть, літера до лі�
тери, в сучасному англомовному
календарі: “сьомий” — September;
“восьмий” — October; “дев’ятий” —
November; “десятий” — December.

У 46 р. до н. е. за правління
Юлія Цезаря було модернізовано
літочислення та введено юліан�
ський рік. Календар ушанував Це�
заря: було стерто назву Квінтіліс і
вписано Julius. До того ж, коштов�
ним символом для липня — Юліу�
са був сапфір. “В долоню впала із
небес лазурних магічна зірка си�
ньо�голуба”. Кристал слугував ат�
рибутом верховного бога Юпітера
Луцетія — Світлодайного, котрий
вважався покровителем Цезаря у
справах державотворення. Існує
навіть легенда про нездоланний
талісман Цезаря, перстень із сап�
фіром невимовної краси. Це був
дарунок Клеопатри зі скарбниці
Птоломеїв. За трагічним збігом
обставин Цезар не мав його при
собі, коли заколотник Брут підняв
ножа на колишнього соратника.
Цезар загинув, а перстень відтоді
зник назавжди. Так чи ні, але такий
уже він, сапфір, що сяє в містично�
му ореолі. Отже, про “магічну зір�
ку” липня.

Сапфір — назва, яка має де�
кілька витоків. “Сипру” — той, що
дряпає. Це слово підкреслювало
високу твердість каменя у Вавило�

ні, а “саппир” із таким самим зна�
ченням — у Давній Іудеї. Справді,
найвища після діаманта твердість
(9 балів) дозволяла сапфіру, як і ін�
шим різнозабарвленим різнови�
дам корунду, залишати подряпину
на решті ювелірного каміння. Тому
здавна корунди використовували
як експертний матеріал при тесту�
ванні коштовностей: сапфір міг
подряпати лише діамант, при тому,
що сам сапфір залишав подряпи�
ни на всіх каменях, за винятком ді�
аманта. Античним грекам нале�
жить “сапфейрос”, у перекладі —
синій, блакитний. Таку назву міг
отримати який завгодно дорого�
цінний камінь відповідного забар�
влення, навіть непрозорий лазу�
рит, що цінувався тоді дуже висо�
ко. Щодо римлян, то з усіх синіх і
блакитних дорогоцінних каменів
вони вважали найкоштовнішими
сапфіри, яскраво та густо забар�
влені у волошково�синій колір. Їх
ніжно називали волошками — cya�
nus. Ще можна пригадати вживану
в Давній Русі назву яхонт, що її зас�
тосовували до всіх різнозабарвле�
них ювелірних корундів разом із
сапфірами і рубінами.

Сапфір — камінець із сюрпри�
зами. Наприклад, дихроїзм — влас�
тивість кристалу виявляти синє за�
барвлення в напрямку видовження,
а зелене — у поперечному напрям�
ку. Сапфір може бути астериксом, і
це означає, що в ньому присутні
тонкі, наче голки, кристалики рути�
лу. Вони можуть зростатися, як
промені зірки. У цьому випадку в
глибині гранованого каменя справ�
ді сяє та переливається синьо�го�
луба магічна зірка. Сапфіри�асте�
рикси здатні закохати в себе до
безтями. В історії є чимало випад�
ків, коли дуже заможна людина від�
давала за них усе до останньої нит�
ки. Проте містично налаштовані ро�
мантики закликають убачати в си�
ньому трипроменевому астериксі
втілення девізу Віра—Надія—Лю�
бов, на яких тримається добро у
Всесвіті. У буддійських країнах па�
нує думка, що споглядання подіб�
них сапфірів під час медитації наб�
лижає до пізнання, навіть фізичного
відчуття Абсолюту. Саме це — одна
з причин присутності сапфірів на
зображеннях у буддійських храмах.
Щодо мінеральних музеїв, то вони
вважають престижним мати подібні
дива природи під склом власних
вітрин. Знамениті кристали “Зірка
Індії” (563 карата) та “Зірка опівніч�
на” з фіолетово�чорним відтінком
— окраси Музею природничої істо�
рії у США.

Сапфір має надзвичайно висо�
кий рівень символіки в біблійних

текстах. Бог іудеїв з’яв�
ляється пророкам в
одкровеннях не інакше,
як у “хмарі сапфірній”
або “на троні, начебто з
сапфіру”. Можна прига�
дати, як Мойсей упер�
ше отримав нерукот�
ворні скрижалі. Але
розбив їх у розпачі, по�
бачивши відступництво
власного народу. Тож
мали їх відтворити.
Цього разу, за історич�
ними хроніками, було
взято дві пластини з ла�
зуриту, на яких заповіді
викарбували шаміром,
різцем із корунду. Так
з’явилися на світ Божий
легендарні “сапфірові
скрижалі”.

Сапфіри прикраша�
ють корони, держави,
скіпетри європейських

монархів за правилами геральдич�
ної символіки. Вони підкреслюють
непорушність абсолютної влади,
що дана Богом та освячена Цер�
квою. Не забуваймо, що сапфір ні�
коли не виходить із моди, а для си�
ньооких та блакитнооких людей він
— потужний талісман. Символ
цнотливості, вірності в дружбі, за�
порука честі й непохитності.

Слава ще одного великого рим�
лянина стерла назву місяця Сек�
стиліс і вписала Augustus на честь
Августа Октавіана. Високородний
вихованець Юлія Цезаря, надзви�
чайно талановита й освічена люди�
на зі щасливою вдачею і потужною
дієвою енергією, він був першим
офіційно проголошеним імперато�
ром Риму. Епоха його правління
справедливо вважається золотим
віком розквіту пізньоантичного
мистецтва. Нам цікаво зупинитися
на захопленні Августа мистецтвом
гліптики — різьби мініатюр на юве�
лірних каменях. Здебільшого їх ви�
конували на мінералах групи халце�
дону, що об’єднувалися античними
майстрами назвою pietra duro —
поліхромні багатошарові онікси та
агати, карнеоли, яшми. Їх, власне,
зараховують до каменів серпня —
Августуса.

Pietra duro перекласти можна
як “камінь, що утримує твердість”,
тобто достатньо твердий, щоб
зберігати вирізьблену форму. Гліп�
тика звела разом природну красу
каменя, дивну досконалість форм
мініатюрного зображення та зі
смаком виконану відповідну опра�
ву. Камеї та інталії — вироби услав�
лених майстрів гліптики мали не�
самовитих фанів у всіх прошарках
античного суспільства. Платон, за�
чарований камеєю з пастораль�
ним сюжетом, склав такі рядки:

П’ятеро ходять корівок 
по гарній манюсінькій яшмі,
Наче живі, хоч різцем зроблено

в камені їх.
Гляньте, вони утечуть, але ні — 

золота огорожа
Щільно схопила в кільце те 

пасовисько мале.
У серпні відзначали професій�

не свято не тільки римські виноро�
би, що знімали цієї пори з лози
найкращі виноградні грона. У той
же час ушановували майстрів гліп�
тики, і один із них створив знаме�
ниту аметистову камею на честь
виноробства. Вона була така попу�
лярна, що до неї склали епіграму:

Це камінець — аметист, 
а на нім — винопивця Діоніс,
Хай же тверезості вчить, 

а можливо — сам вчиться тому ж! 
Гліптика — найдавніше в світі

ремесло. Воно починалося з вид�
ряпування магічних знаків на упо�
добаних камінцях�амулетах і таліс�
манах ще на початку кам’яного ві�
ку. Згодом гліптика надзвичайно
знадобилася в таких виробах, як
печатки для кланів купців, чинов�
ництва та служителів культу й пра�
вителів у Давньому Єгипті, Шуме�
ро�Вавілонії, а згодом — у країнах
античного світу.

Універсальна модель рухливо�
го персня з печаткою, як вважа�
ють, була розроблена майстрами�
греками в майстерні правителів
Єгипту — грецької династії Птоло�
меїв. Сьогодні подібні речі замов�
ляють заможні шанувальники ра�
ритетів.

Отже, вибрано належний ка�
мінь, що має слугувати печаткою,
рухливим способом поєднаною з
кільцем. Ззовні такому каменю на�
давали форму священного жука�
скарабея з усіма крильцями й лап�
ками. Отримували камею — опук�
ле зображення, що мало тішити
око того, хто цю річ носитиме. Далі
в плоску зворотну частину каменя
врізали інталію, ввігнуте зобра�
ження, що залишає на воску чи
глині відтиснуту рельєфну печать у
разі, коли вона потрібна. До речі,
печать як така ставала самостій�
ним твором мистецтва, який являв
довершеність інталії.

Згодом такі персні�печатки
ввійшли до календаря як атрибути
днів тижня, і ми пропонуємо їхній
перелік. Точніше — відповідність
каменів тому чи іншому дню.

Понеділок — агатовий онікс;
вівторок — геліотроп; середа —
карнеол; четвер — агат як такий,
або сердолік; п’ятниця — пейзаж�
на яшма; субота — абсидіан.

Усі вони — сім’я pietra duro, і
лише неділя, як вихідний день,
позначена каменем вищого ґатун�
ку — діамантом. Цей день було
присвячено Солу, римському богу
сонця, у греків — Геліусу.

На завершення коротенького
екскурсу в історію гліптики варто
згадати, що з каменя різьба зго�
дом перейшла на метал, завдяки
чому камея трансформувалася у…
монету. Отже, сьогоднішня наша
копійка прародичкою має колиш�
ню магічну надряпину на кам’яно�
му амулетові.

Далі буде.

Людмила ДЕХТЯРЬОВА

Продовжуємо друкувати матеріал нашої авторки про місяці року та
прикраси до кожного з них. Цього разу читайте розповідь про квітень—
серпень, а також історію чи не найдавнішого у світі ремесла — гліптики.
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Єдиний у СНД музей під наз�
вою “Трагедія і доблесть Афгану”
— один із відділів Музею Великої
Вітчизняної війни в Києві. Відкри�
тий 7 травня 1992 р., він присвяче�
ний учасникам афганської війни.
Війни, про яку зараз намагаються
не згадувати. Але пам’ять і розум,
честь і совість не дозволяють забу�
ти те, що випало на долю юнаків
покоління 80�х, яким дісталися не�
легкі випробування на чужій війні.
Біля входу — на стінах і на борту
символічного “чорного тюльпана”
— імена й фотографії солдатів та
офіцерів, які загинули під час май�
же десятирічної війни. 3360 кра�
щих юнаків втратила Україна у цій
кривавій непотрібній війні. Серед
них — 103 киянина. 

У музейних залах кожен стенд —
людське життя і трагедія. Залиті
кров’ю комсомольські квитки, листи
з Афганістану, похоронки, дипломи,
атестати зрілості, права водія, вже
не потрібні їхнім власникам, які
склали голови в чужій країні.

Пам’ять про полеглих воїнів
свято береже невеликий, але на�
прочуд дружний колектив музею,
який очолює Ірина Костянтинівна
Коломієць. 

На першому поверсі — експо�
зиція “На чужих війнах”, присвяче�
на “мирним” війнам в Іспанії, Кореї,
В’єтнамі, на Кубі, Єгипті, Анголі…

Тут постійно звучить “Гренада”
М. Свєтлова. Нікого не може зали�
шити байдужим стенд, присвяче�
ний мужності й самозреченості
військових медиків. Найбільше
вражає стаття з газети “Красная
звезда” за 1986 р. “З днем народ�
ження, солдате”, — хвилююча роз�
повідь про унікальну операцію, під
час якої військовий хірург
Ю. О. Воробйов врятував життя
рядовому Віталію Грабовенку, вий�
нявши з його плеча гранату. Зна�

менно, що в день операції юнакові
виповнилося двадцять років, і цей
день став другим народженням
солдата. І протилежний випадок:
на іншому стенді похоронка, яку
одержали рідні капітана Валерія
Січевого, нині редактора газети
ветеранів афганської війни “Третій
тост”. Через недбалість медперсо�
налу польового шпиталю тяжкопо�
ранений офіцер з реанімації пот�
рапив… до моргу, і тільки завдяки
пильності солдатів з “похоронної”
команди залишився живим. А по�
хоронка вже летіла до Києва…

Поразки в цій війні сприяли
прозрінню, зростанню демокра�
тичних настроїв у суспільстві. Адже
армія такої наддержави, як СРСР,
так і не спромоглася перемогти за�
гони опозиції середньовічного за
розвитком Афганістану. Як тут не
згадати слів відомого журналіста і
письменника Артема Боровика,
теж учасника афганської війни:
“Дурні називали Афганістан “шко�
лою мужності”. Дурні були мудре�
цями: своїх синів вони вирішували
до цієї школи не посилати… Ця вій�
на стала для нас початком переос�
мислення цінностей”.

“Інтернаціоналізм” давно канув
у Лету. “Афганці” ж залишилися.
Згадуються пророчі рядки зі що�
денника сержанта Юрія Пахомова:
“Скільки інвалідів та психічно не�
повноцінних людей буде після аф�
ганської війни, скільки помре мо�
лодими!” Так, лише в одному Дніп�
родзержинську семеро “афганців”
протягом року покінчили життя са�
могубством. Померли Валерій
Лаштоба, Сергій Водолазький, Ле�
онід Петренко, Сергій Мглинець…
Чужа війна продовжує косити на�
ших хлопців. Потребують допомо�
ги десятки тисяч скалічених, бага�
тьом зараз не по кишені найпрос�
тіші протези. 47 тисяч “афганців”
досі не мають власного житла. В
Україні потребують допомоги 2683
матері, 505 вдів, 711 дітей�сиріт
воїнів, які загинули в Афганістані.
Усім їм намагається зарадити Ук�
раїнська спілка ветеранів Афганіс�
тану, яку очолює Сергій Червоно�
писький. 27 грудня — 26�а річниця
введення радянських військ до Аф�
ганістану. Не забути б тих уроків.
Хочеш миру — пам’ятай Афган. 

Ніна КРИВОРУЧКО

МУЗЕЙ

Іван Богун Вінницький —
полковник, наказний гетьман у
битві під Берестечком — потряс
світ подвигом, вивівши біль�
шість козацьких військ із облоги.
Протягом 15 років не випускав із
рук Пернача, очолював багато
переможних, визначальних боїв. 

Іван Богун єдиний не пішов у
Переяслав, а потім зі своїм пол�
ком не підписав ганебної угоди
на вірність російському цареві.

Легендарного полковника
знає і цінує світ. І навіть поль�
ський критик І. Роле писав: “З
80�ти діячів Хмельниччини Іван
Богун найпрекрасніший — у нім
поєднаний розум, військові
здібності, незалежність характе�
ру, не заплямував себе жорсто�
кістю, відзначався високою мо�
ральністю і вірністю високим
ідеалам”. 

На жаль, століттями лжеіс�
торики на замовлення різних
державних устроїв спотворюва�
ли нашу історію, — тому й не

світиться з неї постать Івана Бо�
гуна. Але ми маємо найпере�
конливішу рецензію — нашого
Національного Генія Тараса
Шевченка, який їздив під Бе�
рестечко, — поклонитися тій
землі, де здійснив вражаючий
подвиг Іван Богун… 

…У 1662 році полковника за�
арештовано, кинуто на муки і
смерть у Марінбурзьку в’язни�
цю. І хоча 1663�го Богуна звіль�
нив польський ставленик Павло
Тетеря зі стратегічною метою
Польщі, він палав далі, щоб
звільнити Україну. Наказний
гетьман Іван Богун здійснював
воєнні операції задля приско�
рення об’єднання Правобереж�
ної і Лівобережної України, аби
повністю звільнити рідний народ
від ворогів.

Та в найвідповідальніший
момент Івана Богуна зраджено!
Таємного листа, у якім була роз�
ширена схема перевороту —
план бойових дій проти шляхти,
короля Казиміра, — посланець
передав ворогові. 17 лютого (27
за ст. стилем) 1664 року на сві�
танку Івана Богуна закатовано

біля Сіверська. І хоча досі його
пам’ять належно не вшанована,
є один вічний пам’ятник — це го�
ра, де пролилася священна кров
Героя, яку народ назвав Івано�
вою. Там зараз височить дубо�
вий хрест — символічна могила
Івана Богуна.

Протягом восьми років я
докладаю всіх зусиль задля увіч�
нення життєвого подвигу пол�
ковника, але поки що відгукну�
лися переважно незаможні: на
рахунку в банку є лише 5200
грн.! За таку суму неможливо
поставити пам’ятник героєві,
хоч ескізи вже є. Потрібна дер�
жавна допомога.

А поки що творяться духовні
пам’ятники. Видано книжку�аль�
бом “Вічність Івана Богуна”.
Увесь її міні�наклад (200 книг)
минулого року пожертвувано іс�
торичним музеям України, дея�
ким навчальним закладам і вій�
ськовим частинам, із заповітом,
аби 17 лютого завжди відзнача�
ти День пам’яті Героя. Минулого
року всюди, куди потрапила ця
книжка і касети моїх пісень,
присвячених Богуну, — звучали

пісні, палали свічки, зачитували�
ся вірші з книжки про Івана Богу�
на. Я зверталася до різних уря�
дових інстанцій, аби затвердити
указом День пам’яті для всієї Ук�
раїни. Поки що це не здійснено.
І знову духовний пам’ятник: ви�
давництво “Марка України” го�
тує до друку комплект до 15�річ�
чя Незалежності України, там
буде і марка з портретом Івана
Богуна. Відділ нумізматики НБУ
готує до наступних Днів пам’яті
монети з дорогоцінного металу
з портретом Івана Богуна. 

Міністерство Збройних сил
України пообіцяло створити й
видати медаль для нагород за
найвищі заслуги воїнів України. 

Сіверська телестудія за мої�
ми творами зняла телефільм
“Іван Богун”, який двічі демонс�
трувався на телеканалі Всесвіт�
ньої служби УТР�програми, яку
дивляться у 82�х країнах світу. 

Саме тепер, у напружений
доленосний час, ми повинні ут�
верджувати все національне,
тому звертаюся до Президента
України Віктора Ющенка — Геть�
мана козацьких військ — з про�
ханням видати Наказ 17 лютого
щорічно відзначати на держав�
ному рівні по всій Україні ДНІ
ПАМ’ЯТІ Івана Богуна, який усе
життя боровся і загинув за волю
України. Сподіваюся на всебічну
допомогу Президента Віктора
Ющенка, за неї буде вдячний
український народ і Господь
Бог!

Євгенія ЛЕЩУК,
голова ДГ фонду “Богун”,
член Національної спілки

письменників України, лауреат
премії імені Василя Стуса, Між�

народної премії миру

...Прощальний час надій прощальних!
Ми тут. Ми є. Ми — всі. Ми — гурт.
Єднаймося! Ми той є грунт
Подій майбутніх, вирішальних.

Ми знаємо, куди йдемо,
Як наші ночі йдуть за днями.
І України знамено
Кричить і горбиться над нами.

Я вірю в Бога — в Україну.
Вона мій Бог і поводир.
В свободу вірю, вірю в мир.
І хоч загину — до загину.

Прозрімо ж! Люди ми чи ні?
Чи ми раби борщу і сала?
І наша воля нас зассала,
Нас, та у нашому ж човні.
До бою! Бо не буде бою.
Ледачість знелюдить і вас.
Відгасло літо — світ не згас,
І я з тобою, як з собою…

Поміж ядер, гармат, і возів, 
й казанів, 

Від Дунаю, Дністра і до Дону
На плечах жебраків,

на плечах козаків
Домовина

іде
додому.

То мене несуть, ще й коня ведуть,
Кінь голівоньку хиле,
В пережовклих степах золоту 

каламуть
Вітер з Вінниці хвиле.

Микола ВІНГРАНОВСЬКИЙ,
уривок із твору “Ніч Івана Богуна”

23 лютого Україна відзначає День захисника Вітчизни — дату, яка перейшла нам у спадок від ра�
дянських часів, а тому радше нагадує перероблений пам’ятник із Леніна — Шевченкові: там же
тільки, мовляв, “збрити” бороду і “відпустити” вуса! У нашої Вітчизни свої захисники — від давньо�
руських князів до героїв Крут, ОУН�УПА, в’язнів сумління сталінських концтаборів… Серед них свіч�
кою зблискує постать Івана Богуна — єдиного полковника, який не підписав Переяславської угоди. 

КОЛИ ПОСТАНЕ
ПАМ’ЯТНИК
ІВАНУ БОГУНУ?

ПРОПОЗИЦІЯ

СВІДЧЕННЯ 
ДІДА ПРОКОПА

Публіцистично�документальна
повість зі спогадів колишнього по�
літв’язня сталінських таборів Ва�
силя Кушніра під назвою “Тернис�
тий шлях до незалежності” (Луцьк,
2005) — це ще одна сторінка літо�
пису славної боротьби вояків
ОУН—УПА за здобуття незалеж�
ності України.

У ній ідеться про нелегкий
життєвий шлях одного з воїнів
УПА Прокопа Громика, довголіт�
нього в’язня сталінсько�беріїв�
ських катівень і концтаборів
ГУЛАГу, який у сорокові роки ми�
нулого століття захищав рідну зем�
лю від ворогів. Це була кривава бо�
ротьба, жертовна й самовіддана.
Потрапивши в капкан людоловів
московського НКГБ, він був на�
довго засланий до сибірських та�
борів.

Як зазначає у передмові голова
обласної Асоціації незалежних во�
линських письменників імені Пав�
ла Чубинського Олексій Добко,
про самовіддану боротьбу з поне�
волювачами України є багато літе�
ратурних творів, проте ця докумен�
тальна повість цінна тим, що напи�
сана на основі спогадів рядового
малограмотного воїна УПА, який,
пройшовши справжнє пекло ста�
лінсько�беріївського ГУЛАГу, за�
лишився твердо переконаним у не�
обхідності побудови власної неза�
лежної Української держави.

За час перебування на каторзі
П. Громик добре вивчив менталітет
ворога, “який здатний на те, щоб
на твоїй землі, в твої рідній хаті

вбити твого батька, майно погра�
бувати, тебе кинути у в’язницю,
бандитом назвати...” “Окупант є
окупантом, якого б кольору він не
був”, — зазначає дід Прокіп.

Мене до глибини душі вразила
описана сцена знущань енкаведис�
тів над Прокопом Громиком під
час слідства. Дід Прокіп згадує:
“...вони у темряві на налигачі заве�
ли мене, зв’язаного, до однієї хати,
затулили подушками вікна, посе�
ред хати поставили лавку, за чупри�
ну поклали мене на неї. Один сів
мені на голову, другий — на ноги,
інші почали бити по спині й зв’яза�
них руках товкачем, яким господа�
рі товкли свиням картоплю. Довго
били. Спочатку я кричав, а потім
зомлів. Кати облили мене розсо�
лом, і коли я прийшов до пам’яті,
то перше, що побачив, був кухоль,
яким зачерпнули розсіл з бочки і
вилили на мою спину. Від болю я
дико закричав. Мене звели на но�
ги, лавку відсунули і почали мною
“грати у футбол”. Їх вісім чоловік.
До землі не допускали, тримали на
кулаках і копали чобітьми...”
А скільки було таких допитів...

Чи існувала для цих нелюдів
межа жорстокості й приниження?
Та навіть найбільші знущання не
лякали українських патріотів, іме�
на яких зберігає народна пам’ять.

У трьох частинах книжки —
“Заграва над Поліссям”, “В пащі
ГУЛАГу”, “Кличуть батьківські по�
роги” — розповіді, насичені кон�
кретними фактами, про всі етапи
шляху до незалежності нашої краї�
ни. На жаль, дід Прокіп забув бага�
то імен бойових побратимів. Деякі
події більш ніж півсторічної дав�
ності стерлися, деякі враження
притупилися. Одне залишається
незмінним: любов до рідної землі.

Остап НАГІРНЯК

НІЖЕ ТІЇ КОМИ

17 лютого — День пам’яті найвидатнішого Лицаря Ко�
заччини, Символа Правди в нашій історії, найулюблені�
шого героя Тараса Шевченка і всього українського наро�
ду Івана БОГУНА.
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Мова влади

— Першочергове і ключове
завдання — забезпечення на заса�
дах відкритості, гласності та про�
зорості здійснення Президентом
України його повноважень, визна�
чених Конституцією України. Бе�
зумовно, ми врахували й ті по�
правки до Основного Закону на�
шої держави, які вступили в дію 1
січня ц. р. Я вважаю, що сьогодні
Секретаріат Президента повністю
забезпечує активну участь Глави
держави в житті країни й україн�
ського суспільства. Виходячи з
цього та багатьох інших завдань,
Секретаріат Президента повинен
виконувати роль потужного інте�
лектуального центру, який не ли�
ше є виробником ідей та ініціатив,
а й досягає їхньої реалізації.

— І Секретаріат є таким моз"
ковим центром?

— Думаю, ми йдемо до цієї ме�
ти. Не скажу, що вже досягли межі
досконалості, але позитивна тен�
денція простежується. Не маю
сумніву, що незабаром Секретаріат
повною мірою виконуватиме ту
роль і ті функції, про які було ого�
лошено на початку його станов�
лення. Річ у тім, що не можна
створити дієздатну структуру за
день, два чи навіть за півроку. Маю
на увазі змістовну частину. Сьо�
годні структура сформована, пос�
тупово заповнюються вакансії,
вдосконалюється робота... 

— Кадри з Гарварда допомогли?
— Їх немає. Я не прихильник

думки, що кадри з Гарварда чи
Оксфорда допоможуть суттєво
змінити ситуацію. Це ілюзія. Ви�
пускники авторитетних зарубіж�
них ВНЗ можуть бути ефективни�
ми лише в контексті реформуван�
ня всієї державної управлінської
машини за прикладом кращих сві�
тових чи європейських зразків.

Сьогодні важливішим є знання
суто українських реалій. Тому я за
поступову інкорпорацію таких
кадрів в управлінську систему. Ме�
ні видається, що революційні кад�
рові зміни на рівні простих вико�
навців шкідливі. Апарат повинен
зберігати інституційну пам’ять.
Тому, коли говоримо про зміни, то
потрібно змінювати насамперед
політику, а не кадри. Якщо пра�
вильно організувати роботу, нада�
ти спрямованість, то можна досяг�
нути блискучих результатів навіть
зі старими кадрами. Оновлення
має бути поступовим, виходячи з
принципу професіоналізму. 

— Ви входите до виборчого бло"
ку “Пора"ПРП”, який досить ак"
тивно критикує діяльність Прези"
дента (підписання Закону “Про
статус депутатів місцевих рад”,
меморандум порозуміння з опозиці"

єю, відсутність кримінальних справ
проти фальсифікаторів виборів).
Чи не відчуваєте конфлікту інтере"
сів, обіймаючи посаду в Секретаріа"
ті Президента?

— Переконаний, що вже в не�
далекому майбутньому саме пред�
ставники блоку “Пора�ПРП” ста�
нуть надійною опорою Президен�
та, яка втілюватиме визначені ним
пріоритети. Критика, яка звучить з
уст представників блоку, пов’язана
виключно з необхідністю послі�
довного й незворотного втілення у
життя ідеалів Майдану. Ми дуже
добре розуміємо, наскільки Пре�
зиденту як послідовному носієві
цих ідеалів складно. Ми усвідом�
люємо, що він один не може нести
відповідальність за непослідов�
ність і непрофесіоналізм деяких
представників нової влади. І як
ніхто інший, свідомі того, що не
всі нові можновладці готові втілю�
вати запропоновану ним систему
суспільних цінностей. Уже не кажу
про представників минулої влади,
та й для багатьох теперішніх чи�
новників ці завдання незрозумілі й
непосильні. Президент задав ви�
сокі стандарти. І наша критика
спрямована якраз проти тих, хто
не може впоратися з висотою
планки. Вважаю, що “Пора�
ПРП”, як молода, енергійна і пер�
спективна сила, лише допомагає
Главі держави позбутися кадрів,
які не відповідають моральним і
професійним стандартам.

— З приводу відсутності кримі"
нальних справ проти фальсифіка"
торів виборів... Чому “Пора"ПРП”
критикує за це Президента, а не су"
дочинну владу?

— Це справедливе, але дуже
складне питання. На мою думку,
фальсифікатори вже понесли мо�
ральну відповідальність. Усі зна�
ють їхні імена, і народ уже дав їм
оцінку. Дуже сподіваюся, що на
парламентських виборах сили,
причетні до фальсифікацій, одер�
жать ще й політичну оцінку з боку
українських виборців, які за них
просто не проголосують. 

Я переконаний, що сфальси�
фікувати вибори в Україні уже ні�
кому не захочеться. А щодо кримі�
нальної? Відповідь на це питання
має дати лише суд.

— Чи не було у Вас бажання по"
вернутися у МЗС, зважаючи на Ва"
шу попередню діяльність речника
МЗС і на те, що Ви — один із агіта"
торів за Помаранчеву революцію у
МЗС?

— Таке повернення цілком
можливе, якщо виникне в цьому
потреба. Але наразі її немає. Зви�
чайно, певна ностальгія за дипло�
матією існує. Цій роботі я віддав

близько десяти років. Але не хочу
вдаватися до сентиментів...

— А чи не перешкоджає Вашій
теперішній діяльності досвід речни"
ка МЗС?

— Мені він тільки допомагає.
Згадую своїх наставників, маю на
увазі насамперед першого мініс�
тра закордонних справ України
Анатолія Зленка, який працював
на цій посаді дві каденції. Мене
вчили виваженості й серйозного
аналізу, який передує прийняттю
рішення... Усе це має бути
пов’язано з високим ступенем від�
повідальності. Тому дипломатія
мені тільки допомагає. Мабуть,
повторюся, але я не прихильник
революційних підходів. Як прави�
ло, тоді все, вибачте, вилазить бо�
ком...

— Чи не заважає така виваже"
ність, рефлексійність прийняттю
важливих рішень? Тих, що пов’язані
з високим ступенем відповідальнос"
ті...

— Рішення можуть бути різ�
ними: жорсткими або менш жорс�
ткими. Погано, коли ці рішення
волюнтаристські, і їм не передує
серйозний аналіз ситуації. Я сам
досить часто приймаю непопу�
лярні рішення. Але завжди пред�
ставляю опонентам чи керівни�
цтву аргументи, які мотивують ці
рішення.

— А що буде, якщо Пора"ПРП не
пройде тривідсотковий бар’єр, і Ви
просто “заберете” голоси інших по"
літичних сил?

— Я не припускаю думки, що
наш блок не пройде в парламент. З
іншого боку, — зайняти крісла в
парламенті — для нас не самоціль.
“Пора” перебуває на початковому
етапі свого становлення. У цієї по�
літичної сили велике майбутнє,
яке не закінчується 26 березня. Ми
— не технологічний проект, як про
це дехто говорить. Ми — реальна
сила, яка на виборах візьме голоси
своїх власних виборців. Чи наша
вина в тому, що люди нам довіря�
ють більше, ніж іншим? 

— Хто кого вибрав: Кличко –
вас чи навпаки?

— Ми знайшли один одного...
Маю на увазі Кличко і “Пора”,
Кличко і блок “Пора�ПРП”. Мені
дуже шкода, що до нас не долучи�
лися інші молоді талановиті люди.
Нашого покоління... Вони могли
б суттєво допомогти в розвитку
нашої молодіжної партії. Дивує,
що люди нашого покоління дуже
обережні й скептичні. Не можна в
молодому віці бути такими! Бо це
вже не виваженість, а страх... І ми
себе націлюємо як репрезентантів
саме молоді в майбутньому парла�
менті...

— Але я ще не все розпитала про
пана Кличка. Ось він, розумний чо"
ловік, володіє кількома іноземними
мовами, виборює посаду мера сто"
лиці... А державну мову складно ви"
вчити? Невже надзавдання?

— Відкрию вам один секрет...
Зі мною Віталій спілкується укра�
їнською. Розмовляє українською з
багатьма нашими колегами. І його
треба поважати вже за бажання
опанувати мову. Для цього Віталію
потрібні будуть не роки, як бага�
тьом нашим співвітчизникам. Ду�
маю, при його силі волі та бажанні
він зможе говорити українською
вже найближчим часом. Він поміт�
но прогресує. Бували навіть ситуа�
ції, що я переходив на російську
мову, коли бачив його намагання
віднайти відповідне українське
слово... Він мене одразу осмику�
вав. І це цілком нормально. Голов�
не, що він поставив собі мету.

— А Ви замість того, щоб підка"
зати колезі український відповідник,
переходите на мову братнього нам
народу. Підкреслюю, братнього...

— Так�так, братнього... І саме
за це я Віталія дуже шаную. Бо він
— людина українська, глибоко
патріотична. І надзвичайно уваж�
ний до тих питань, які сьогодні бо�
лять українцям. У нього погляди
сучасної людини і патріота свого
міста й країни. Закидають, мовляв,
він ув’язався у боротьбу, не маючи
досвіду господарника. Та він —
особистість, яка має високі прин�
ципи й ідеали. А це набагато важ�
ливіше, ніж бути господарником,
але йти, скажімо, неправдивим
шляхом. Професійних критеріїв
він досягне дуже швидко. Але лю�
дей, які б несли в серці стандарти
високих чеснот, на жаль, обмаль...

— Усе найкраще про Кличка"по"
літика ми вже сказали. Повернімо"
ся до Секретаріату... Які Ваші функ"
ціональні обов’язки?

— До кола моїх обов’язків вхо�
дять питання гуманітарного блоку.
Це питання розвитку культури,
охорони здоров’я, освіти й науки,
спорту та молоді. До того ж питан�
ня релігії, проблематика україн�
ської діаспори. Тобто цілий ком�
плекс питань, яким Президент Ук�
раїни приділяє особливу увагу. Не
гуманітарій за фахом, Віктор
Ющенко гуманітарій у душі. І це,
відповідно, вимагає від людей, які
працюють на гуманітарному на�

прямі, високої компетентності й
відповідальності. А з іншого боку,
ти відчуваєш власну затребува�
ність. А для професіонала це —
найвище визнання і сатисфакція.

— Знаю, що оголошено конкурс
на посаду спіч"райтера у Секрета"
ріаті Президента... 

— У кожній державі є люди,
відповідальні за підготовку про�
мов, звернень, послань Глави дер�
жави. Коли говоримо про Віктора
Ющенка, то він може самостійно
без писаного тексту виголосити
будь�яку промову, і в цьому він аб�
солютно самодостатній. Йому дос�
татньо тез для того, щоб скласти
цілісний виступ. Президент не
сприймає банальностей, зашоре�
ності й штучності. Тому людина,
яка працюватиме спіч�райтером,
повинна бути справжнім професіо�
налом. Їй доведеться непросто, та
й цінуватиметься вона високо.
Звичайно, якщо впорається. 

— Є популярний вислів “думати,
як Президент”...

— І так має бути. Бо ця людина
чи люди мають не лише відчути
стиль Президента, а й сповідувати
ту саму систему цінностей, що й
Віктор Андрійович. Ми не вигадує�
мо нічого нового. Так працюють
президентські адміністрації і в ін�
ших країнах. Тому, ще раз підкрес�
люю, — це посада дуже важлива й
відповідальна. І, як правило, спіч�
райтером працює не одна людина... 

— Чи не краще, щоб діяльність
Секретаріату регулював окремий
закон?

— Не думаю, що це повинен
бути окремий закон, але перекона�
ний, що питання діяльності Сек�
ретаріату мають регламентуватися
Законом про Президента, де пот�
рібно чітко прописати повнова�
ження Секретаріату. Можливо, хо�
ча це й складніше, внести відпо�
відні зміни до Конституції Украї�
ни, яка в нинішній редакції дуже
побічно говорить про орган, що
забезпечує діяльність Глави держа�
ви. Однак щоб уникнути звинува�
чень у намаганні закріпити повно�
важення Секретаріату в Конститу�
ції, варто, мабуть, рухатися шля�
хом прийняття Закону про Прези�
дента. Гадаю, що цей важливий
нормативний акт буде прийнято
вже після парламентських виборів.

Уляна ГЛІБЧУК

ВІДКРИЮ ВАМ ОДИН СЕКРЕТ…
Громадянам нашої держави Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ запам’ятав�

ся речником МЗС України. Попри те Помаранчева революція внес�
ла свої корективи… Сьогодні Маркіян Романович очолює Головну
службу з гуманітарних питань у Секретаріаті Президента. Цілком
очевидно, що попередній досвід дипломатичної служби для пана
Лубківського не проминув намарно. Навіть наклав своєрідний від�
биток на спосіб мислення та мовлення. Мінімум критики, обереж�
ність у словах та оцінках… Наразі можна навіть належати до партії,
яка вимагає “спитати Президента”, і одночасно очолювати одну зі
служб Секретаріату Президента. Ні дипломатія, ні логіка, ні етика
не стоять на заваді...

Але спочатку про завдання, які ставить перед собою Секретарі�
ат Президента… 
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Леха Качинського можна
сміливо зарахувати до числа тих
політиків Польщі, у котрих, за
висловом одного з польських
публіцистів, “половина серця
біло�червона, а половина — по�
маранчева”. Лех Качинський під
час Помаранчевої революції був
мером Варшави і одним із лідерів
партії “Право і справедливість”,
він відразу став на бік учасників
революції і політичної сили, яку
вони підтримували.

Серед органів місцевого са�
моврядування у Польщі най�
більш рішучими діями тоді від�
значилася саме мерія Варшави.
Міськрада польської столиці на
спеціальному засіданні ще після
другого туру українських виборів
без зайвих евфемізмів визнала
перемогу на виборах Президента
України Віктора Ющенка і від�
правила йому офіційне привітан�
ня з цієї нагоди. На вежі варшав�
ського Палацу культури (все ще
найвищої будівлі польської сто�
лиці) з чотирьох її боків було ви�
вішено великі помаранчеві бане�
ри на знак солідаризації вар�
шав’ян із київським Майданом
Незалежності.

Саме тоді на мітингах, які
проводили спільно партії “Право
і справедливість” і головний кон�
курент на парламентських вибо�
рах “Громадянська платформа”, а
також молодіжні організації та
студенти варшавських ВНЗ, на�
родилося гасло: “Київ—Варшава
— спільна справа”.

Партія Леха Качинського ор�
ганізовувала і надавала матері�
альну підтримку сотням поляків,
котрі в ті дні їхали на Майдан і
зголошувалися стати спостері�
гачами на виборах українського

президента. Депутати Європар�
ламенту від “ПіС” доклали чи�
мало зусиль, аби звернути увагу
своїх європейських колег на
важливість подій, що в листопа�
ді розгорталися над Дніпром.

Потім Лех Качинський пори�
нув у передвиборні баталії, у ре�
зультаті яких його партія пере�
могла на парламентських вибо�
рах, а він сам — на президент�
ських. Та, незважаючи на це, він
залишався послідовним при�
хильником постреволюційної
України.

Ще кандидатом на пост глави
польської держави Лех Качин�

ський заявляв: “Я думаю, що є всі
можливості й потенціал для того,
щоб скоротити процес вступу Ук�
раїни до ЄС”. А ще висловлював
думку, що Україна повинна доби�
ватися зменшення обсягу вимог,
які висуваються щодо кандидатів
на шляху євроінтеграції.

Не відомо, чи розчарування
першим роком “помаранчевої”
влади зачепило також нинішньо�
го лідера польської держави. Зате
можна припустити, що його бага�
то що єднає з українським Пре�
зидентом. Перш за все, йому мо�
жуть імпонувати ті гасла, з якими
йшла до влади “помаранчева”
команда. 

Адже, ще перебуваючи на по�
саді міністра юстиції, а водночас і
генерального прокурора Польщі,
Лех Качинський заробив собі
імідж “самотнього шерифа”,
котрий усупереч політикам і на
догоду суспільству намагався
впровадити в життя гасло “Бан�
дитам — тюрми!”. Зрештою, го�
ловним гаслом минулорічних ви�
борчих кампаній “ПіС” було:
“Сильний президент, чесна —
Польща!”. Польський лідер може
ставитися до проблем україн�
ського керівництва з великим

розумінням, бо знає, як важко ці
гасла втілити у життя.

Однак симпатії симпатіями, а
в політичних міждержавних сто�
сунках найважливішим залиша�
ється прагматизм. Отже, в укра�
їнсько�польських стосунках є і
позитивні, і негативні моменти.
Адже польські підприємці також
постраждали внаслідок несподі�
ваної відміни пільг в українських
“вільних економічних зонах”,
польський капітал, як і інших за�
хідних країн, очікує від Києва
створення сприятливого інвести�
ційного клімату тощо. 

На щастя, позитивних і на�
віть перспективних моментів у
наших стосунках значно більше.
Це і плани добудови нафтопро�
воду Одеса—Броди до польсько�
го Плоцька, і використання по�
ляками українських газових схо�
вищ, і створення спільних тран�
зитних магістралей для товаро�
потоку між Європейським Сою�
зом і Росією та іншими азіат�
ськими країнами.

Та особливо важливими для
обох сторін можуть виявитися
домовленості у сфері скоордино�
ваної зовнішньої політики — і
щодо ЄС, і щодо РФ.

Щодо Росії “ПіС” — політич�
не запліччя нинішнього польсько�
го президента — завжди займала
жорстко критичну позицію і всла�
вилася своєрідним полюванням
на “російських агентів”. Це особ�
ливо дратувало останнім часом
Шредерівську Німеччину. Але й
німецькі християнські демократи
не мали чому радіти від приходу
братів Качинських (брат�близнюк
польського президента Ярослав —
лідер партії) до влади в Польщі.
Адже саме Лех Качинський, коли
був мером Варшави, доручив спе�
ціальній комісії підрахувати,
скільки німці винні полякам за
знищення гітлерівцями їхньої сто�
лиці. Тому й не дивно, що перемо�
гу “ПіС” негативно сприйняли в
Німеччині не лише видання лівих
і зелених, а й такі респектабельні
газети, як “Frankfurter Allgemeine
Zeitung”, котра зазначає: “Націо�
налістична “ПіС” ставить на силь�
ного лідера і підкреслює спадкову
ворожість щодо Росії і Німеччи�
ни”. 

У такій ситуації Варшава, як
ніколи раніше, потребує парт�
нерства з боку Києва. Для Києва
таке партнерство могло б теж бу�
ти вигідним, зокрема в напрямку
євроінтеграції. Отож візит поль�
ського президента до української
столиці повинен продемонстру�
вати, чи “помаранчева” влада го�
това насправді до такого парт�
нерства, і чи гасло “Київ—Вар�
шава — спільна справа” все ще
залишається актуальним.

Павло ЗАЗБРУЧАНЕЦЬ

КИЇВ—ВАРШАВА
— 
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— Це велика небезпека, — по�
передив на прес�конференції в
Сімферополі міністр внутрішніх
справ України Юрій Луценко.
І зауважив: “Виборці Криму по�
винні мати повну інформацію про
тих, хто балотується у Верховну
Раду Автономії. У мене є перед
ними зобов’язання — повідоми�
ти, що туди йдуть люди, котрі ма�
ли конфлікт із законом”.

Таких кандидатів, за інфор�
мацією міністра, нараховується
45. Чемпіоном у цьому виді пе�
редвиборних змаг він оголосив
блок “За Союз”, у списках якого
12 грішних душ. У блоці “За
Януковича” — 9 персоналій і ще
два фігуранти, котрі проходять у
розгляді за якоюсь справою, але
звинувачення ще не пред’явле�
но. По сім “конфліктних” осіб у

списках НБЛ і БЮТ і відповідно
по два фігуранти справ, які роз�
слідують правоохоронці. У
“чорний список” Луценка по�
трапили також по два кандидати
від НСНУ і блоку Куницина, й
один від блоку “НеТак!”. Незап�
лямовані репутації, за даними
міністра, лише в представників
соціалістів і комуністів півос�
трова.

“Скільки депутатів у ВР
АРК? Сто. Так що ці 45 осіб ціл�
ком реально під прапорами різ�
них політичних сил у депутат�

ському корпусі можуть створити
блок “СІЗО”, всі ці особи мають
реальний шанс стати депутата�
ми, — резюмував Ю. Луценко. —
Як державна людина, я не маю
права на агітацію, але маю обо�
в’язок і право інформувати гро�
мадян, що особи, які мали кон�
флікт із законом, засуджені чи
амністовані за свої злочини, хто
відсидів і чиї судимості формаль�
но погашені, зараз балотуються у
ВР Криму”. 

На прохання журналістів мі�
ністр назвав прізвища, суди�

мості й статті Кримінального
Кодексу всіх 45 “специфічних”
кандидатів у ВР Автономії.
Юрій Луценко підкреслив, що,
за законом, ці особи мають пра�
во балотуватися в депутатський
корпус півострова, бо судимості
погашені, але “в іншій країні
світу він би не міг собі такого й
уявити”. 

І ще міністр зауважив, що він
незадоволений станом справ в
Автономії, вважає, що нинішній
склад керівництва міліцейського
відомства в Криму отримав над�
то тяжкий спадок. Юрія Луценка
турбує, що в передвиборний пе�
ріод міліція півострова, де “гос�
тро стоїть питання корупції все�
редині неї самої, не говорить на
повний голос”.

Віктор ХОМЕНКО,
Крим

ВИБОРИ

ПАРТНЕРСТВО

БЛОК «СІЗО» МОЖУТЬ
СТВОРИТИ 45 КАНДИДА�
ТІВ, ВИСУНУТИХ У ВР

Візит в останні дні лютого польського президента Леха
Качинського в Україну — четверта закордонна поїздка ново�
го Глави Польщі. Перемогу на виборах Лех Качинський
здобув восени минулого року, а інавгурація пройшла напе�
редодні Нового року. Передусім Лех Качинський, як добрий
католик, відвідав Ватикан, потім столицю найпотужнішої
держави світу — Вашингтон, днями побував у Празі, і ось дій�
шла черга до Києва.

ЗАЯВА
Про результати погрому 

редакції газети “Наша віра”,
культурологічного центру 

і Храму св. Димитрія 
Солунського

“Предстоятелем УАПЦ” 
В. Кудряковим (Мефодієм)

Рік тому, 04.02.2005 р., у день затвер�
дження парламентом нового уряду Украї�
ни, ватага до 30 осіб у цивільному одязі на
чолі з В. Кудряковим  удерлася до примі�
щення редакції всеукраїнської газети
“Наша віра” і Храму на Трьохсвятитель�
ській, 8�А, і, застосувавши силу, бруталь�
но виштовхала на сніг зі свого офісу го�
ловного редактора Є. Сверстюка й відпо�
відального секретаря газети В. Шевчен�
ка, настоятеля Храму о. Валерія (Копій�
ку), а також працівників книгарні й вис�
тавкового культурного центру, розташо�
ваних у цьому приміщенні. 

Напад був раптовим і незрозумілим.
В. Кудряков до того жодних претензій не
висловлював, а готував удар у спину. Пе�
редусім удар Церкві, яку “митрополит” із
кримінальним минулим ніби очолював,
руйнуючи її зсередини — у співпраці з
владою і “свяченими” ним псевдомасона�
ми. 

Підштовхуваний розбійниками ззаду,
я відкинув шапку, яку насунули мені на очі,
і запитав: “Пане Мефодію, то Ваші роз�
бійники?” Митрополит відповів: “А то Вам
за публікації у Вашій газеті”. Усіх виштов�
хали на сніг, не давши викликати міліцію, а
на дверях повісили дві таблички: “Стоп” і
“Ремонт”.

Уже минув рік, а там двері зачинені
і — “Ремонт”. 

Церква закрита і пограбована. 
Книгарня пограбована і — зникла. 
Редакція газети розгромлена і за�

крита. 
Центр візантиністики закрито.
Виставка ікон пограбована, а рішення

суду про повернення їх власникові не ви�
конується. 

Суд не розглядав подання про припи�
нення орендного договору на приміщен�
ня по вул. Трьохсвятительській, 8�А. Але
орендний договір уже 2005 року закінчив�
ся, і, звичайно, ніхто не продовжить орен�
ди підозрілій особі, що захопила примі�
щення. 

Це приміщення вже рік не використо�
вується за призначенням. 

Мефодій має авторитет тільки у колі
своїх прибічників і погромників: його не
визнають ні єпископи, ні священики
УАПЦ — чи то в Львові, чи в Харкові, чи в
Івано�Франківську. Міністр внутрішніх
справ України Ю. Луценко у виступі по
телебаченню повідомив, що за В. Кудря�
ковим “тягнуться” три кримінальні спра�
ви. 

На сьогодні майно редакції “Наша ві�
ра”, описане судовими виконавцями, ви�
кинуте на вулицю і вкрите снігом. Двері
приміщення на замку. 

Кого захищає закон і влада? Це не
внутрішньоцерковний конфлікт, коли
ряса прикриває кримінал! Це виклик
суспільству й державі. Що скажуть у світі
про країну, де серед білого дня “клірик”
громить редакцію культурологічної газе�
ти, а всі мовчать?

Євген СВЕРСТЮК,
редактор газети “Наша віра”

Про автора заяви:

Сверстюк Євген Олександрович —
відомий український письменник, доктор
філософії, колишній політв’язень. Автор
багатьох книг, численних есеїв і статей із
літературознавства, психології, філософії
та релігії, перекладів із німецької, англій�
ської та російської мов. Лауреат Шевчен�
ківської премії та Міжнародної премії
ЮНЕСКО. В Україні і на Заході відомий від
60�х рр. як учасник національного опору,
один з організаторів “самвидаву”. Відбув
12�річне ув’язнення і заслання у радян�
ських таборах за літературні твори, зокре�
ма за книжку “Собор у риштуванні” (Па�
риж, 1970). Нині редактор всеукраїнської
газети “Наша віра”, президент Україн�
ського ПЕН�Клубу, співорганізатор ВГО
“Громадянська Позиція”.

КОНФЛІКТ

“Доки Захід не побачив
прагнення України інтегрува�
тися в Європу, доти нафто�
провід “Одеса—Броди” міг
залишатися лише гарним по�
бажанням”, — заявив лідер
Українського народного бло�
ку Костенка і Плюща Юрій
КОСТЕНКО у прямому ефірі
Львівського радіо “Незалеж�
ність”, коментуючи факт ук�
ладення між урядами України
й Польщі угоди про підтримку
добудови нафтопроводу
“Одеса—Броди” до Плоцька
(Польща).

У зв’язку з цим Юрій Костенко
провів паралель із літаком АН�70.
“Кілька років тому ми проводили
переговори щодо продажу нашо�
го військового літака АН�70. Це

прекрасний літак, який ще 15 ро�
ків може бути поза конкуренцією
на європейському та світовому
ринках, але країни�члени НАТО
відмовилися його використову�
вати, тому що ми не входимо до
складу цієї організації”, — нага�
дав Юрій Костенко. За його сло�
вами, ситуація з нафтогоном
“Одеса—Броди” — аналогічна.
“Доки ми не є членами єдиної Єв�
ропи, трансконтинентальні наф�
тогони чи газогони не проходити�
муть територією України. Але піс�
ля того, як Президентом став Вік�
тор Ющенко, який чітко демонс�
трує Європі напрям міжнародної
політики України, відновилися не
лише переговори щодо нафтоп�

роводу “Одеса—Броди”, — зау�
важив лідер Українського народ�
ного блоку Костенка і Плюща.

За словами Юрія Костенка,
укладена угода — це “реальний
проект трансконтинентального
нафтогону для каспійської нафти,
близькосхідної та нафти з інших
джерел, завдяки якому ми отри�
муватимемо вигоду. Майже 30 %
безкоштовної нафти за рахунок
транзиту отримає наша економі�
ка, коли нафтопровід “Одеса—
Броди” почне працювати у прямо�
му напрямку, тобто — в напрямку
Європи”.

Наталя МАКСИМЕНКО

КОМЕНТАР
ЮРІЙ КОСТЕНКО: 
«ОДЕСА—БРОДИ» МОЖЕ 
ПРАЦЮВАТИ НА КОРИСТЬ



М огутність замку в княжі часи визнача�
лася одним важливим елементом — на�
явністю колодязя. Адже без питної во�

ди тривалої облоги ніхто витримати не міг. Тому
князь Корятович віддав наказ копати колодязь.
Але це було неймовірно складно, оскільки замок
розташований на дуже високій горі. Відтак ніхто
навіть не брався до роботи. Лютував Корятович,
йому хотілося бути могутнім. Тоді він сказав, що
заплатив би мішок золота й самому чорту, лиш
би на замковому подвір’ї була криниця. Після
цих слів одразу з’явився дідько, який погодився
на таку угоду. Викопали криницю 85 метрової
глибини, і була там джерельна чиста вода. Проте
за той час збіднів князь так, що вже не мав ціло�
го мішка золота. А чорт наполягав і дуже люту�
вав, що не виконується умова. Корятович у роз�
пачі кричав: “Забирай мою душу, але мішка золо�
та я не маю”. Випадково почув ці слова слуга.
Вочевидь, він був кмітливіший за свого господа�
ря, тож одразу зрозумів, що в угоді не зазначало�
ся величини мішка. Корятовичу порада дуже
сподобалася, і він віддав чортові мішечок, у яко�
му помістилося лишень кілька золотих монет.
Зрозумів нечистивий, що його вміло обдурено, і
розлючений кинувся у криницю. Якщо ви ко�
лись буватимете у Мукачівському замку, то
обов’язково нахиліть голову до криниці й почує�
те, як чорт страшно завиває і кричить: “Золота,
золота!!!” 

Замок у Мукачеві (Закарпаття) видно здале�
ку, бо він розташований на високій горі. Його
побудували, щоб захищати торгові та воєнні
шляхи. Один пролягав крізь Верецький перевал
(у давнину його називали Великими руськими
воротами), він виходив у Середньо�Дунайську
котловину, з’єднуючи її зі Східною Європою.

Імовірно, що укріплення на горі було вже в
ІХ—Х століттях, і воно слугувало для захисту
кордонів Київської Русі за Карпатами. З часом
укріплення розрослося до розмірів феодального
замку. Його збудував руський князь Федір Коря�
тович. Володіння цього князя були захопленні
литовським князем Вітовтом, тож йому довелося
шукати притулок на Закарпатті, яке до цього ча�

су належало угорським феодалам. Але 1396 року
Сигізмунд (угорський король) подарував Коря�
товичу Мукачеве і закріпив за ним феодальні во�
лодіння. Він створив у Мукачівському замку
свою резиденцію. Старою баштою називався
донжон (квадратної форми) на вершині гори.
Навколо неї по кутках було розташовано ще
4 башти.

Переказують, що гора, на якій побудовано
замок, була створена штучно невільниками, яких
жорстокі феодали прирікали на муки. Ймовірно,
звідси й назва міста — МУКАчеве. Але дослід�
ження порід гори доводить, що вона вулканічно�
го походження.

Навколо гори був рів із водою. Із внутріш�
нього боку берега поставили дубовий частокіл —
паланок (саме через це замок у Мукачевому час�
то називають “Паланок”). За частоколом, попід
горою мешкали майстри, які ремонтували замок,
а на випадок облоги брали участь у його захисті.

Біля підніжжя гори був побудований перед�
ворітній замок (до нього був прокладений міст),
вище від нього на 10 метрів — нижній замок. Від
передворітнього замку до нього був побудований
підйомний міст. У випадку підняття моста він
автоматично закривав собою ворота. Нижній за�
мок був огороджений двома стінами завтовшки
3,5 метра. Ще вище — третій, середній замок, до
якого теж був міст. Від воріт на подвір’я серед�
нього замку можна пройти вузьким коридором.
Одразу напроти в’їзних воріт — одноповерхова
будівля, в якій мешкав капітан укріплення. У лі�
вому кутку цієї будівлі була цистерна, в яку сті�
кала з підземного джерела питна вода. З правого
боку драбина веде під одну з башт Корятовича —
на верхній замок (акрополь). Саме сюди вів та�
ємний хід (тепер вихід із нього замуровано).

Верхній замок забудований триповерховими па�
латами, між ними — невелике подвір’я, відкрите
лише для входу із середнього замку. Саме в акро�
полі мешкали володарі замку. До нього приляга�
ла замкова церква.

Загалом замок містить 120 приміщень. Поло�
вина з них — житлові, інші можуть використову�
ватися як каземати й склади.

Кожен із чотирьох замків (розташованих на
різній висоті) за потреби міг захищатися авто�
номно. Як і кожне фортифікаційне укріплення,
замок протягом століть намагалися захопити во�
роги. 1685 року розпочалася майже трирічна об�
лога замку, захистом якого керувала княгиня
Ілона Зріні. Проте австрійські війська таки захо�
пили Мукачівський замок.

На початку ХVІІ століття зовнішній нижній
замок�паланок знесли, натомість побудували
зовнішні укріплення.

У 1703—1711 роках син Ілони Зріні Ференц
Ракоці ІІ очолює селянське повстання (у ньому
брали участь українці, угорці, валахи й молдава�
ни). У 1707 р. він стає на чолі Угорщини. Ференц
уклав угоду з Петром І, але останній не зміг нада�
ти суттєвої допомоги повстанню, адже в 1711 ро�
ці був здійснений невдалий Прусський похід
проти Туреччини. Відтак восьмирічне повстання
було придушене, а замок передали у володіння
військового відомства. Князь Ракоці з матір’ю
решту життя провели у вигнанні.

1782 року замок перетворили на в’язницю
для політичних злочинців. 

У 1805 році (коли Наполеон прибув на тери�
торію Угорщини) угорська корона та інші знаки,
що символізували вищу владу, були перевезені з
Буди в Мукачівський замок і зберігалися там від
11 грудня 1805 року до 6 березня 1806 року.
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Засновник: 
Всеукраїнське 

товариство “Просвіта” 
імені Тараса Шевченка
Реєстраційне свідоцтво 

КВ № 4066 
від 02.03.2000 р.

Ш е ф � р е д а к т о р  
Павло МОВЧАН

Г о л о в н и й  
р е д а к т о р

Любов ГОЛОТА

Р е д к о л е г і я
Любов ГОЛОТА

Ярема ГОЯН
Павло МОВЧАН

Анатолій ПОГРІБНИЙ
Олександр ПОНОМАРІВ 

Іван ЮЩУК

Перший заступник 
головного редактора, 

відділ політики
Володимир ПАВЛІВ

279�49�47

Заступник головного 
редактора 

Марія ЛИТВИН
279�49�47

Заступник головного 
редактора 

з виробничих питань
Наталія СКРИННИК
278�01�30 (тел/факс)

Відповідальний секретар
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ЗАКАРПАТТЯ

Три роки тому Всеукраїнське товариство
“Просвіта” імені Тараса Шевченка разом із рекор�
динговою компанією “Атлантик” почали співпрацю,
благословивши в світ серію “Українська колекція.
Етнічна музика України”. За цей час здійснено доб�
рий десяток проектів, які можна назвати унікальни�
ми, і про які ви, дорогі читачі, зможете прочитати в
наступному числі “Слова Просвіти” в інтерв’ю Юрія
Михайловича Гандзюка, директора рекордингової
компанії “Атлантик”, що створює мультимедійні
проекти і поширює їх в Україні.

А сьогодні ми, з доброї руки Юрія Михайловича,
презентуємо читачам “Слова Просвіти” наш спіль�
ний проект “Замки України” і сподіваємося, що він
зацікавить і юних, і старших наших читачів.

Як відомо, 2006 рік — це рік замків, справжніх
перлин архітектурно�історичної спадщини України.
Саме тому “Атлантик” і “Просвіта” спільно створили
мультимедійний диск “Замки України”. Спеціальна
група пошуковців і фотомайстрів відвідала всі ку�
точки нашої Вітчизни, де збереглися до наших днів
замки і фортеці, і куди люблять їздити туристи. Не
забули й про фортифікаційні споруди, від яких зали�

шилися лише руїни та деякі фраґменти мурів. Про
них знають місцеві мешканці та краєзнавці. Є й такі
забуті і знищені замки, від яких нічого не лишилося,
крім суперечливої інформації в старих спеціалізо�
ваних виданнях, — переживши віки, вони не пере�
жили радянської влади, яка не опікувалася старови�
ною. Фільмуючи такі місця, автори мріяли про те,
що прийдуть часи, коли на нашій землі відродяться
всі замки і фортеці, гніздов’я нашої історії.

Євгена Слободянюк, яка створювала супро�
воджувальні тексти, зізнається, що мріє про те,
що дослідження замків і фортець буде поглиблю�
ватися і уточнюватися. Тому ми просимо наших
читачів, — якщо вам відомі місцеві легенди й пе�
рекази про ті замки й фортеці, про які ми розпові�
датимемо, якщо ви щось можете уточнити, дода�
ти — долучайтесь до нашої спільної мандрівки.

Отож рушаймо захопливою дорогою, якщо хо�
чете дізнатися багато цікавого про українську ве�
лич і славу, а також:

— чому в Олеський замок так часто ходять не�
заміжні дівчата;

— чому Жовківський замок називають замком

удови;
— на якій горі Києва височів наймогутніший

оборонний форпост давнини;
— чому на руїнах Теребовлянської фортифіка�

ції досі повзає гадюка з ключами в зубах;
— хто проживає нині в замку, який належав

батькові Дракули;
— як двоє діток не дозволили Олександру Ма�

кедонському і його грізному війську захопити на�
ші землі;

— чому на Високому замку в Львові ніколи не
буде води;

— який замок лише своїм виглядом налякав
хана Туреччини так, що той передумав штурмува�
ти його;

— чому на фортечній стіні в Хотині ніколи не
висихає мокра пляма;

— за яку ціну чорт викопав у Мукачівському
замку колодязь.

Починаємо нашу мандрівку із Закарпаття.
Отож — хай стелиться дорога, хай пахне наша
мандрівочка євшан�зіллям усій Україні!

Редакція

МАНДРУЙМО, ЗНАЙМО, ЛЮ�
ПРЕМ’ЄРА РУБРИКИ
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— Пане Леоніде, Вінницька “Просвіта”
відома серед просвітян своїми теле" і радіо"
передачами. Розкажіть про них.

— Сьогодні на телеекрані програми
“Вінницький плин” і “Відверто”, що вихо�
дять двічі на тиждень. “Вінницький плин”
— культурологічного спрямування. “Від�
верто” — програма, побудована у формі ін�
терв’ю з цікавими людьми: ми спілкуємося
з істориками, літераторами, митцями і
просто з неординарними особистостями.
Питання, яких торкаємося, — насамперед
просвітницькі, пов’язані з духовністю, мо�
вою, традиціями нашого подільського
краю. 

Маємо й молодіжну передачу “Вважаю
так”. Це міні�сентенції, які готують студен�
ти, члени “Молодої Просвіти”. Вони оби�
рають актуальні для молодіжного життя і
середовища теми. Діапазон тут дуже широ�
кий: починаючи від роз’яснень понять
“фани” і “фанати” і закінчуючи тим, як
потрібно поводитися з жінками, яке місце
повинна займати жінка у суспільстві. 

— Як Ви заохочуєте молодь до роботи?
— Мої студенти — люди обдаровані, з

мистецькими нахилами: пишуть вірші й
оповідання. Читають сучасну автуру, поін%

формовані у мистецьких процесах. Як вик�
ладач, я радію, що в Україні підростають
духовно чисті споживачі української елі�
тарної культури, і вважаю, що “Просвіта”
повинна віднаходити саме таких дітей і під�
тримувати їх. Ось я і запропонував студен�
там спробувати власні сили. Вони отриму�
ють завдання, готують тексти для передачі.
Причому тексти не читають, а вчать. Я,
звичайно, щось підказую, редагую. Зараз
нас дванадцятеро. Небагато, але цих сту�
дентів я також залучаю і на молодіжні
“круглі столи”.

— Що це за “круглі столи”?
— Традиційно ми проводимо “круглий

стіл” із підготовкою спеціальної телепрог�
рами, як було, скажімо, цього року. Пору�
шуємо питання української мови й культу�
ри. Мені приємно, що з нашою думкою ра�
хуються на державному рівні. Ми допома�
гаємо обласній адміністрації проводити
“круглі столи” зі знаменних дат. Більше то�
го, нас навіть прохають допомогти у скла�
данні документів, пов’язаних із плануван�
ням заходів чи прийняттям рішень. Таким
було рішення з контролю за виконанням
Закону “Про рекламу”. Ми ледь не оштра�
фували один багатий ресторан “Буржуй”:
прискіпалися до їхніх російськомовних
біл�бордів, їм довелося їх українізувати. За�
раз створюємо великий біл�борд, на якому
наші молоді просвітяни, які до того ж під�
тримують на місцевому рівні Конґрес укра�
їнських націоналістів, написали: “Ми спіл�
куємося українською, бо нам це приємно”.

А знизу підпис — “Конґрес українських на�
ціоналістів”. Ця партія виділяє кошти на
такі заходи. 

Також організовуємо інтелектуальні
турніри. Їх проводить мій заступник, голо�
ва “Молодої Просвіти”, викладач кафедри
філософії нашого університету Анатолій
Теклюк. Він має у цьому великий досвід.
Проводили навіть міжобласні інтелекту�
альні ігри. Цього року запланували такі
змагання до ювілеїв І. Франка та О. Чорно�
гуза. 

Проводимо культурологічні практику�
ми зі студентами на кафедрі культурології:
запрошуємо цікавих людей. Так, у нас був
практикум із заслуженим артистом Украї�
ни Миколою Сердаковським. Тут ми пре�
зентували і нашу молодіжну програму. 

Якщо говорити про інші види діяльнос�
ті, то це, звичайно, наша регулярна програ�
ма “Кафедра культури”, яка виходить двічі
на місяць. Її веде Михайло Стрельбицький.
Окрім того щороку очолюване мною творче
об’єднання “Плин” випускає відеофільм.
Цього року вийде фільм про академіка За�
болотного. ВУТ “Просвіта” також доклала
зусиль для створення стрічки. 

— На основі чого створюєте фільми?
— Автор сценарію фільму про академі�

ка Заболотного — відомий професор Ва�
силь Шендеровський з Інституту фізики
Академії наук України. Він займається іс�
торією української науки. А попередні
фільми — це були сценарії моїх наукових
досліджень. Скажімо, позаторік я зробив
фільм “Яків Гальчевський”. Це якраз був
його рік. За стрічку я отримав нагороду іме�
ні Я. Гальчевського. 

— Пане Леоніде, розкажіть про діяль�
ність ваших районних організацій.

— Якщо говорити про наші районні ор�
ганізації, то серед них найактивніші Хміль�
ницький і Нимирівський районні осеред�
ки. До речі, голова Хмільницького това�
риства Василь Гальчевський — далекий ро�
дич Якова Гальчевського. Хмільницький
осередок випускає свою власну районну га�
зету, яка має назву “Дзвіночок”. 

— А які видання у Вінницької “Просві�
ти”?

— За весь період ми видали чотири но�
мери журналу “Згар” і видрукували 14 кни�
жечок. Здебільшого це книжки історико�
краєзнавчого характеру. Останні наші ви�
дання — “Орел Подільського краю” й
“Син України”.

Розмовляла 
Ольга СКРИПКІНА

КОНКРЕТНІ СПРАВИ

16 лютого Товариство “Просвіта” презен�
тувало видання кримського письменника Єв�
гена БІЛОУСОВА. На виставці зібралися друзі
митця й ті, хто допомагав у створенні книжок. 

А книжки Євгена Білоусова (їх автор напи�
сав 36) неодноразово ставали переможцями
різних виставок і конкурсів. Найбільша гор�
дість письменника — “Оповідання про малень�
ку Копійку та велику Гривню”, яке 2002 року бу�
ло внесено до Почесного Списку кращих тво�
рів світової дитячої літератури IBBY (ЮНЕСКО).

Чимало книг, презентованих цього року,
вже знані дітками. Це збірки оповідань “Сла�
ветні імена України” й “Славетні імена При�
дніпров’я”, художньо�документальна повість
про двічі Героя Радянського Союзу “Ахметхан
Султан — льотчик із легенди”, повість�казка
про дитинство і юність Тараса Шевченка
“Тарасове перо”. Цього року побачила світ по�
вість�казка про дитинство і юність Лесі Україн�
ки — “Лесина пісня”.

Книжки Євгена Білоусова особливо полю�
билися юним читачам — членам дитячого клу�
бу “Рожевий слон” у Києві. На знак цього вони
вручили письменнику “тимчасове” посвідчен�
ня друга клубу до 2056 року. 

Ольга СКРИПКІНА

КАЗКОВИЙ СВІТ
ЄВГЕНА

ЯК СТУДЕНТИ 
«БУРЖУЯ» НАВЧА�

У Києві коштом Рената і Віри
Польових вийшла друком нова
книга Романа КОВАЛЯ “Багряні
жнива Української революції”.

Це збірка нарисів про учасни�
ків збройної боротьби за Україн�
ську державу, які воювали в лавах
армії УНР, Української галицької
армії, Українських січових стріль�
ців і повстансько�партизанських
загонів Правобережної і Лівобе�
режної України. Серед них були й
просвітяни.

Харитина Пекарчук. 1915 року в
Сімферополі Харитина випадково
познайомилася зі свідомим укра�
їнцем із Полтавщини. У спогадах
жінка називає його паном П. Б.
Він дав їй багато українських кни�
жок, зокрема “Кобзар” Тараса
Шевченка. 

Одразу після Лютневої револю�
ції 1917 року пан П. Б. із дружи�
ною, Харитиною і ще кількома
однодумцями заснували сімферо�
польську “Просвіту”. Праця на ук�
раїнській ниві була нелегкою, бо
українська інтелігенція, особливо
старшого віку, “боялася виявити
себе, щоб, не дай Боже, москалі не
повикидали їх із праці”.

Попри перешкоди, “Просвіта”
взялася за українізацію трьох за�
пасних полків російської армії, що
розташувалися в Сімферополі. Бу�
ло організовано український хор і
аматорський гурток. Влаштовува�
ли літературні вечори. Спільно з

кримськими татарами видавали га�
зету.

Юна активістка працювала в
“Просвіті” до 14 січня 1918 року.
Пізніше внучка польського повстан�

ця зі зброєю в руках бо�
ролася за незалежність
України. Кілька разів
була поранена.

Олександр Питель.
Працював у шпиталі
Австро�Угорс ького
Червоного Хреста.
1923 року написав спо�
гад “Зі споминів у 1914
р.” Він описує захоп�
лення Теребовлі росій�
ською армією: “…По�
вилазили на денне
світло місцеві русофі�
ли і пішли доноси, тру�
си, арешти… В сусід�
ньому селі спалили чи�
тальню “Просвіти”,
вбивали жидів… роз�
стрілювали селян”. Як
полонений, Питель
працював у російсько�
му шпиталі. Там ліку�
валися й українці, що
служили в російській
армії. Ніхто з них укра�
їнської книжки не ба�
чив. Лише один поп�
рохав почитати “Коб�

зар”. Книга зацікавила інших. Зго�
дом у шпиталі з’явилися нові укра�
їнські видання. О. Питель згадував:
“До українських книжок, особливо
до видань “Просвіти”, незвичайно

горнулись. “Кобзар” у нас на под�
вір’ї гуртом читали. Це дуже не
сподобалось підстаршині�москви�
нові, й він доніс на мене, одібрав�
ши од козаків “Кобзаря”.

Розмова була коротка: “Єслі
будєтє дальше давать мазєпінскіє
кніжкі салдатам, арєстую, атдам
пад ваєнний суд, он цєрємоніца с
вамі нє будєт”. Та книгу все ж по�
вернув. Українці знову читали
“Кобзар”. Але обережніше. Проте
Олександра Пителя все�таки ви�
слали в Сибір.

Леонід Романюк із Нової Ушиці
Подільської губернії. 1918 року
вступив до місцевої “Просвіти” і
Гуртка української молоді, що діяв
в Ушицькому повіті. Пізніше Ро�
манюк провадив просвітницьку
роботу в українському війську.

Один із старшин української
армії — Михайло Палій�Сидорян�
ський. На початку 1920�х років був
освітнім інструктором Ковельської
“Просвіти”.

Євгена Вовкова — чергова на
залізничній станції Фастів у липні
1919 року. Отримала повідомлен�
ня, що від Липовця рухається еше�
лон більшовицьких вояків, які від�
ступали під натиском козаків по�
дільського отамана Ананія Волин�
ця. На допомогу своїм червоне ко�
мандування відправило бронепо�

тяг, який уже стояв напоготові на
станції Фастів, чекаючи наказу ру�
шити до Липовця. Євгена Вовкова
вирішила ціною власного життя не
допустити з’єднання ворога й дала
зелене світло більшовицькому бро�
непотягу. За 4 кілометри від Фасто�
ва велетенська броньова маса зіт�
кнулася з ешелоном, повним утіка�
ючого московського воїнства. По�
тужний вибух струсонув околиці.

За чверть години червоноар�
мійці оточили станцію. Зрозумів�
ши, що втекти не вдасться, Євгена
застрелилася. Червоні здерли з неї
одяг і брудними чобітьми топтали
її тіло.

“Скільки вже минуло часу від
проголошення в 1991 році неза�
лежної Української держави! Зда�
валося, достатньо часу, щоб увіч�
нити пам’ять мужньої просвітян�
ки, яка, прагнучи наблизити пере�
могу, пішла на самопожертву… Та
ні, ім’я Євгени Вовкової забуте,
воно нічого не говорить сучасному
пересічному українцю, — пишуть
Роман Коваль і Кость Завальнюк у
нарисі “Подвиг Євгени Вовко�
вої”. — Чи дивуватися такій нес�
праведливості?

Дивуватися, безперечно, можна
— адже будь�яка повноцінна нація
занесла б ім’я такої славної дочки
до пантеону національних героїв. І
діти вивчали б її біографію у шко�
лах. І зростали б на її прикладі геро�
їчного служіння Батьківщині”.

Анатолій ЗБОРОВСЬКИЙ

Вінницька “Просвіта” провідним
напрямком своєї роботи обрала
працю з молоддю: віднайти талано�
витих молодих людей, підтримати й
зорієнтувати на українську культуру
— одне з головних завдань товарис�
тва. Як це вдається, розповідає го�
лова облоб’єднання, заслужений
працівник культури, доцент кафед�
ри культурології Вінницького націо�
нального технічного університету
Леонід Володимирович ФІЛОНОВ.
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Андрійчук І. Д., 
с. Ковалівка 20,00
Бітюков О. В., 
Бітюкова Л. Г. 20,00
Бішко О. Я., с. Стебник 
Львівської обл. 100,00
Богачова Ю. В., 
м. Полтава 10,00
Бойко Д. М., м. Київ 10,00
Бойко М. І., м. Київ 10,00
Бойко С. Г., м. Київ 10,00
Гавренко О. В., 
Порубанський В. В., м. Біла Цер�
ква Київської обл. 332,00
Гавришко Р. І., м. Львів 150,00
Горохівське районне 
об’єднання ВУТ “Просвіта” 
Волинської обл. 100,00
Гринишин П. В., 
Гринишин О. М., м. Стрий 
Львівської обл. 500,00
Громадяни смт. Муровані
Курилівці та с. Українське
Вінницької обл. 
(ч/з Кубова Г. П.) 70,00
Гусаченко І. К., м. Київ 100,00
Данилюк В. О., м. Тростянець
Івано�Франківської обл. 10,00
Дяченко С., м. Полтава 10,00
Земляцтво “Братів 
Рогатинців”, м. Львів 
(ч/з Польового Я. І.) 310,00
Злонкевич Ю. М., м. Борщів
Тернопільської обл. 30,00
ЗОШ I ст. № 7 
м. Івано�Франківськ 200,00
Катюха А. О., м. Фастів 
Київської обл. 20,00
Клименко Я. І., 
м. Дніпропетровськ 10,00
Коврига Т. Г., 
м. Муровані Курилівці 
Вінницької обл. 10,00
Колесник Л. В., смт. Муровані
Курилівці Вінницької обл. 17,00
Корж Н. А., м. Полтава 50,00
Корсунський В. С., 

м. Сєверодонецьк 
Луганської обл. 20,00
Кошляк, м. Полтава 10,00
Купчак М. П., 
м. Тернопіль 50,00
Ландарь В. О., 
м. Полтава 50,00
Лебедєва Т. Г., 
м. Муровані Курилівці 
Вінницької обл. 20,00
Левицька О. З. із сином 
Богданом, м. Сімферополь 
АР Крим 50,00
Левицький З. Є., с. Ковильне
Роздольненського р�ну, 
АР Крим 50,00
Лемещук О. Б., 
м. Трускавець 50,00
Ліпченко Л. З. 240,00
Литвинов Л. Л., м. Суми 100,00
Лісова В. П. 100,00
ЛО Товариство 
репресованих, м. Львів 2275,00
Лящук Д. М., м. Львів 50,00
м. Суми (Білолюбська К. Г., 
Голенкова А. В., Голенков А., Ки�
сельова А., Бґляґва М. В.) 
(ч/з Бабенко Н. В.) 18,00
Мешканці м. Борщів
Тернопільської обл. 
(ч/з Ктотор) 100,00
Мешканці м. Борщів
Тернопільської обл. 
(ч/з Яремій) 100,00 
Міська поліклініка № 3, 
відділ відновного лікування, 
м. Івано�Франківськ 250,00
Міський благодійний фонд “Шев�
ченко і воля”, 
м. Кременчук 1158,37
Нифанюк О. Г., м. Макіївка
Донецької обл. 15,00
Нифанюк С. М., м. Макіївка
Донецької обл. 15,00
Новомиколаївське районне
об’єднання Всеукраїнського 
товариства “Просвіта” 
Запорізької обл. 
(ч/з Малікову Л. С.) 30,00
Об’єднання товариства
“Просвіта” Галицького р�ну
Львівської обл. 70,00
Обласна рада 
м. Івано�Франківськ 500,00
Обласне об’єднання 
“Просвіта” м. Львів 
(ч/з Сумарчук О. О.) 214,00
Обласне об’єднання 
товариства “Просвіта” 

Галицького р�ну 
Львівської обл. 11,00
Оріночко Ю, Д., м. Київ 10,00
Парафіяни с. Острожець 
Мостиського р�ну 
Львівської обл. 120,00
Первинна профспілкова 
організація “Галременерго” 
ДАЕК, м. Львів 3000,00
Письменко Т. Ю., 
м. Дніпропетровськ 15,00
Пугач В. Г., м. Ужгород 100,00
Рибак П. І., м. Львів 50,00
Рида О. М., м. Київ 10,00
Родина Бабенків, м. Суми 12,00
Романко І. В., Романко Г. Н., 
с. Портівське Мангуського р�ну
Донецької обл. 30,00
Семенюк Т. Ф. 50,00
Скачко Н. Н., м. Харків 50,00
Сокольська Л., м. Одеса 110,00
Сосідко, м. Полтава 15,00
Сопівський осередок 
“Просвіти” Івано�
Франківської обл. 2340,00
СПД Новодворський В. І., 
м. Київ 600,00
Стогнота Л. К. 100,00
Стороженко Л. Л. 50,00 
Тарадай І. А., м. Червоноград
Львівської обл. 50,00
Ткачівський Г. Й., 
м. Івано�Франківськ 50,00
Учні і вчителі Привітнянської
СЗШ (ч/з Брижак В. Г.) 51,15
Харитонова В. В., м. Антрацит
Луганської обл. 30,00
Харківська обласна 
державна адміністрація 
(ч/з Бабаєва В. Н. 
та Ющенка Я. П.) 1095,00
Худа М. П., м. Муровані 
Курилівці Вінницької обл. 72,25
Чернявська Т. Г., 
м. Черкаси 50,00
Юдина Я. П., 
м. Севастополь 100,00
Якимець В. П., 
м. Луганськ 10,00
Якимець В. П., 
м. Луганськ 5,00
Якимець В. П., 
м. Луганськ 10,00
Якимець О. В., 
м. Луганськ 10,00
Якимець О. В., 
м. Луганськ 5,00
Якимець О. В., 
м. Луганськ 10,00
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ЗВЕРНЕННЯ
ДО ВСІХ УКРАЇНЦІВ СВІТУ

Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені
Тараса Шевченка виступило з ініціативою спо�
рудження Кобзаревого храму біля Чернечої го�
ри в Каневі.

20 травня 2001 року був установлений Хрест
на місці спорудження майбутнього Храму “Та�
расова Церква”, що має стати символом єд�
нання всіх українців усього світу.

Ми мусимо всім миром звести Кобзареву
Церкву — церкву єднання, церкву братолюб�
ства, яка б свідчила, що Бог і Україна єдині.

Усім, хто хоче зробити пожертву на споруд�
ження Храму, повідомляємо необхідні реквізити:

Добровільні пожертви 
“На Кобзареву Церкву”:

МБФ “Українська Родина”
Р/р № 26045200145101 

у Подільській філії АКБ “Київ”,
МФО 320401, ЗКПО 21709106

ПОЖЕРТВИ
НА ТАРАСОВУ

ЦЕРКВУ

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, 

Прошу вас допомогти викона�
ти обов’язок перед пам’яттю бать�
ка, Левицького Зіновія Євстахійо�
вича, скромного сільського вчите�
ля, який не встиг особисто зроби�
ти свій внесок на побудову Тарасо�
вої церкви. Батько передплачував
тижневик “Слово Просвіти”
практично із часу заснування. 

Народився у Станіславі 1928 ро�
ку, зазнавши репресій і принижень у
повоєнні роки, завершив навчання
й чесно працював, глибоко люблячи
свою стражденну Україну. Вихова�
ний на ідеалах свободи, волі й ли�
царської звитяги козаків�запорож�
ців, намагався власним прикладом
розбудити дух українства в одно�
сельців степового Криму.

Адже саме батько вперше роз�
повів про Кобзаря, возив нас діть�
ми до Києва, Канева, Ленінграда,
де ми пізнавали велике й водночас
трагічне життя Тараса.

Матеріали, які друкуєте,
справжня скарбниця і джерело
українського духу. І має свою
назву — патріотизм. Зберігаю й
перечитую багато статей. Коли б
усі мої земляки мали таку націо�
нальну свідомість, як мій батько
або мешканці гірського села
Космач, то і проблем у державі не
було б… 

Щиро дякую і бажаю здоров’я,
плідної праці й успіхів на просві�
тянській ниві!

Оксана ЛЕВИЦЬКА

Маловисківська міська
організація Всеукраїнського

об’єднання ветеранів

Поліщук В. М., 
голова організації 5,00
Матвієнко М. П., 
голова районної 
організації “Просвіти” 5,00
Пащенко М. Д. 5,00
Мазуренко А. З. 5,00
Сорока І. В. 5,00
Неживий Г. Г. 5,00
Осадчук В. П. 5,00
Козак В. Є. 5,00
Соловей Л. Л. 5,00
Небензя В. М. 5,00
Кисельов В. П. 5,00
Гуменюк В. Д. 5,00
Колотілова С. І. 7,00
Мельник З. М. 4,00
Слісенко М. Ф. 5,00
Дорохтей Л. С. 2,00
Марциненко Є. 4,00
Аушева Т. 5,00
Гречуха П. 5,00
Дяченко В. С. 3,00
Білова О. С. 3,00
Тюріна З. Д. 4,00
Іванова О. А. 3,00
Шамка О. 3,00
Тончій А. 3,00
Федорова Л. М. 4,00
Володіна М. П. 2,00
Безпала Г. В. 3,00
Шведенко М. 2,00
Брехунець М. К. 2,00

Чоповський І. С. 5,00
Тарасенко А. Д. 2,00
Никифорук М. В. 3,00
Перебейніс В. 2,00
Кирилов М. І. 5,00
ВСЬОГО: 142,00

Мешканці смт. Муровані
Курилівці та с. Українське

Вінницької обл. 
(ч/з Кубова Г. П.)

Кубов Г. П., смт. Муровані
Курилівці 10,00
Кубова Н. А., смт. Муровані
Курилівці 10,00
Кубов Т. Г., смт. Муровані
Курилівці 5,00
Кубова О. М., смт. Муровані
Курилівці 5,00
Третяк І. А., смт. Муровані
Курилівці 5,00
Третяк О. Г., смт. Муровані
Курилівці 5,00
Третяк А. М., 
смт. Муровані Курилівці 5,00
Третяк Р. Г., 
смт. Муровані Курилівці 5,00
Кубов І. П., с. Українське 5,00
Сулима М. О., 
с. Українське 5,00
Сулима П. П., 
с. Українське 5,00
Карпівняк М. П., 
с. Українське 5,00
ВСЬОГО: 70,00

Письменник, краєзнавець, просвітянин, учитель
Микола Васильович ФЕНЕНКО народився в 1908
році. Через два роки виповниться століття від дня
його народження. Маріупольська філія “Просвіти”
створила комісію з творчої спадщини свого земля�
ка. Комісія має підготувати і видати до ювілейної
дати збірку творів М. Фененка, куди ввійде робота
“Топоніміка України в творчості Тараса Шевченка”. 

Погодьтеся, не кожному вчителеві й краєзнавцеві з
глибокої провінції випадає така честь, щоб його біогра�
фія була представлена в енциклопедичних словниках чи
довідниках. Гортаємо другий том Шевченкового словни�
ка. Читаємо: “Фененко Микола Васильович (31.12.1908
— 05.05.1969) — український радянський краєзнавець.
Автор ряду розвідок з історії і топоніміки Української
РСР та книжки “Земля говорить” (Київ, 1965). Опублі�
кував працю “Топоніміка України в творчості Тараса
Шевченка” (Київ, 1965). Досліджував роль і значення
природи в творчості Шевченка...”

Усе в цій лаконічній довідці відповідає дійсності, і ра�
зом із тим — далека вона від реального життєпису Мико�
ли Васильовича! На жаль, це часто траплялося у недавні
ще часи. Ніби передбачаючи таке, в одному з приватних
листів М. Фененко написав рядки, що могли б стати своє�
рідним епіграфом до нашої розмови: “...А взагалі в моєму
житті стільки внутрішнього трагізму (я не говорю про зов�
нішні події, всім відомі), що вистачило б на кілька стан�
дартних романів, в яких досить прочитати кілька сторінок,
щоб знати, не читавши далі, всю фабулу і кінець”.

А фабула ця справді була трагічна (хоч вона, на дум�
ку М. Фененка, для того часу була стандартна, типова!):
тричі йому зачитували смертний вирок: до і після війни
недоброї пам’яті “трійка” НКВС, а під час війни гестапо
за антифашистську діяльність в окупованому Маріуполі.
А ще ж були ГУЛАГівські табори у Воркуті й гестапівські
катівні в Маріуполі, роки безробіття і відкритого цьку�
вання (навіть після амністії і реабілітації). Усе витерпів
Микола Васильович, усе переміг. Не зламався і ні від чо�
го не відцурався, зумів залишити на краєзнавчих стежи�
нах і свій помітний слід…

* * *
Гортаємо сторінки книги “Топоніміка…”. На першій

сторінці присвята “Пам’яті Максима Рильського”. Ви�
датний поет, наперекір властям, багато зробив для того,

щоб у повоєнні роки підтримати початкуючого автора,
бо вбачав у ньому потенційного літератора�дослідника
першої величини.

Звернімо увагу на дату виходу книжки — 1965 рік.
Для нашого суспільства це був переломний рубіж. Закін�
чилася хрущовська “відлига”, настали брежнєвські “за�
морозки”. Розпочалося в Україні викорінювання всього
українського — мови, історії, літератури. І ось з’являєть�
ся популярне видання, основу якого становлять розділи
“Чиї сини? Яких батьків?..”, “Україна” тощо. Разом із
Шевченком автор розмірковує: “А якому народу, якій
культурі він повинен служити? І хто той народ — малоро�
си, хохли, русини, рутени...?”

Автор книги “Топоніміка…” робить висновок: “Без�
смертні заслуги Шевченка перед Україною. І одна з них
виняткова у світовому масштабі: саме через його твор�
чість поміж усяких “Малоросій”, “Новоросій”, “Людо�
мерій” тощо ім’я України остаточно й назавжди набуло
визнання в цілому світі”.

* * *
Ім’я М. Фененка стає відоме не лише на Донеччині,

а й в Україні. Вже готувалося в Києві друге видання його
книжки “Земля говорить”, завершувалася робота ще над
однією книгою — “Хроніка Пржевальського”, але в кім�
натці, що виділила йому сестра (бо на свою оселю Мико�
ла Васильович так і не спромігся), догорала свіча його
життя. У травневому числі “Літературної України” за
1969 рік читачі побачили некролог: “5 травня 1969 року в
місті Жданові передчасно помер Микола Васильович
Фененко — невтомний дослідник�краєзнавець, літера�
тор і публіцист, автор цікавих публікацій з історії рідно�
го краю...” 

Наш громадянський обов’язок — зібрати якомога
повніше літературну спадщину М. Фененка, системати�
зувати її, оснастити коментарями. І зробити це потрібно
сьогодні, бо завтра буде пізно. Ми і так уже багато втра�
тили з того, що вийшло з�під пера Миколи Васильовича.
Голос нашого колеги — просвітянина й учителя, його ба�
чення суспільного буття, у тому числі й крізь призму
Шевченкової поезії, не повинен згаснути, загубитися у
стрімкому вирі сьогодення.

Павло МАЗУР, 
м. Маріуполь
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