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Листування з читачами —

тільки на сторінках газети. 

Відповідальність за достовір�

ність інформації несуть автори. 

Редакція залишає за собою

право редагування та скорочення

текстів. 

При використанні наших

публікацій посилання на “Слово

Просвіти” обов’язкове.

Передплатна ціна, врахо9
вуючи поштові послуги:

на місяць — 3,29 грн.
на 3 місяці — 9,59 грн.

на 6 місяців — 19,18 грн.

Невицький замок зведений на
горі висотою понад сто метрів.
Його будівництво припадає десь на
ХІІ століття. Замок був земляний,
оточений валами й ровами. 

Існує така версія походження
назви замку. На Закарпаття часто
нападали чужинці. І, звичайно, за�
глядалися на красивих українських
дівчат. Тож фортеця своїми мурами
мусила захищати дівчат, “невіст”.

Значної шкоди замку завдала
татаро�монгольська навала 1241
року. Та потреба надійного форпос�
ту змушує власників вдатися до
його відбудови і зміцнення. Буду�
ють донжон, викопують криницю
для дощової води.

Із 1333 року замок цілковито пе�
рероджується. Саме тоді король
віддав його у власність роду Друге�
тів. Магнат почав споруджувати на
горі надійнішу кам’яну твердиню.

Місцеве населення досі вірить,
що зводила замок зла чаклунка —
Погана Діва. І навіть стверджують:
замок постав на людській крові й

материнському молоці, які Погана
Діва змушувала додавати до вапня�
ного розчину для міцності. 

У кожній легенді — частка прав�
ди. Історичні джерела підтверджу�
ють: у ті часи жила дуже жорстока
ужгородська графиня, що віддава�

ла такі ж нелюдські на�
кази, як і її батько.

Замок переходив від
одного нащадка роду
Другетів до іншого, і ко�
жен вкладав якусь де�
щицю у його розбудову.
Особливо взялися за
його укріплення в 1440
році під час громадян�
ської війни. Новий час
вимагав зміцнення ук�
ріплень. Уже почали ви�
користовувати вогне�
пальну зброю, тож і за�
мок потрібно було підго�

тувати до цього. Розпочалося
будівництво комплексу укріп�
лень. У баштах були створені
додаткові бійниці. На відстані
тридцяти п’яти метрів від само�
го замку була зведена трипо�
верхова вежа. Вона поєднува�
лася з замковим двориком кри�
тою галереєю. Загалом було
встановлено три захисні лінії,
які мали трапецієподібну фор�
му. Площа між третьою і другою
оборонними лініями становила
0,7 га. Там було маленьке посе�
лення, яке в разі небезпеки пе�
реховувалося за мурами. Ці
люди брали активну участь у
захисті замку під час штурму.

Наприкінці XV—на початку
XVI століття рід Другетів зі
зброєю в руках ділив замкові
володіння. Будівля зазнає руй�
нувань.

ЗАКАРПАТТЯ

Селище Чинадієве розташова�
не за 12 кілометрів від Мукачева. У
ХІV столітті барон Перені звів у цьо�
му містечку фортецю. Будували
споруду з каменю, товщина стін ся�
гала метра. Замок був захищений
глибокими ровами, товстими мура�
ми, по кутах було дві вежі. Ще од�
нією захисницею була річка Лато�
риця. Споруда мала дві частини:
південну й північну. До кожної був
облаштований окремий вхід, проте
парадний вхід усе�таки був із півно�
чі. Дві частини з’єднувалися між со�
бою.

У 1657 році фортифікацію у Чи�
надієвому сильно поруйнували вій�
ська польського графа Любомир�
ського. А в часи Другої світової вій�
ни фашисти влаштували тут тюрму.
Сьогодні ця двоповерхова споруда
майже зруйнована…

Далі буде.

Матеріали підготувала
Євгена СЛОБОДЯНЮК



Закінчення. 
Початок у числах 32, 33 за 2001 рік 
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Тому нині все більше аналітиків
схиляються до думки, що головним
рушієм розвитку України буде коа�
ліція сил, які брали участь у пере�
мозі 2004 року. До неї приєднають�
ся соціалісти, — вважають політо�
логи. Так заявляють і функціонери
Соціалістичної партії. За такої си�
туації змушений буде приєднатися і
Володимир Литвин зі своїм бло�
ком, якщо не захоче зійти з полі�
тичної арени. Саме в такій конфігу�
рації він може розраховувати на
“золоту акцію”, якою активно кіль�
ка років грали соціалісти. В іншій
конфігурації він нікому не буде
потрібний.

Враховуючи, що значна частина
потенційних виборців Володимира
Литвина мешкає у реґіоні, яку Пар�
тія реґіонів зараховує до своєї зони,
спікер намагається говорити мо�
вою, яку там хочуть чути. Голова
Верховної Ради вважає, що у випад�
ку перемоги на виборах Партія реґі�
онів буде формувати парламентську
більшість, уряд і шукати спільну
мову з Президентом України, ос�
кільки інакше це може призвести
“до чергової війни в державі”. Про
бажання Володимира Литвина го�
ворити мовою, яку зрозуміють у ре�
ґіоні, на частку голосів якого він

розраховує, свідчать також уже не
перші його випади проти міністра
закордонних справ України. 

Однак слова про “чергову вій�
ну”, сказані посадовцем такого
рангу, викликають тривогу в Україні
й поза її межами. Отже, чи є підста�
ви говорити “про чергову війну в
державі”? Теоретично “реґіонали”
можуть формувати коаліцію і пар�
ламентську більшість, але їхніх го�
лосів разом із голосами “п’ятої ко�
лони” не вистачить для стабільної
праці урядової команди. Бурхливі
процеси, які нині відбуваються під
“ковдрою” “реґіонів”, дозволяють
упевнено констатувати, що проти
такого сценарію повстане частина
“реґіоналів”. Адже в списку цієї
партії багато підприємців, яким, у
першу чергу, потрібна політична
стабільність і надійні ринки збуту.
Росія не може бути таким ринком
через різні обставини. Хіба можли�
во водночас бути політично антиза�
хідним і здобувати західні ринки?
І на цій підставі західні політики
спокійно говорять, що в Україні ні�
якого реваншу не буде. А отже, й не
буде ніякої “чергової війни в держа�

ві”, якою намагається залякати ук�
раїнців Володимир Литвин.

Депутат європейського парла�
менту, керівник наглядової комісії
європарламенту за парламентськи�
ми виборами в Україні Марек Сі�
вець, днями перебуваючи в Києві,
висловив упевненість, що в новому
українському парламенті може бути
створена проєвропейська коаліція.
За його словами, і блок Юлії Тимо�
шенко, і блок “Наша Україна”, і на�
віть Партія реґіонів України, яка під
час виборчої кампанії активно грає
російською картою, заявляли про
бажання проводити політику євро�
пейської інтеграції України. Отже,
коли одна й та сама сила для внут�
рішніх потреб говорить одне, а на�
зовні інше, то чи вона вірогідна?

Нинішня, як і всі попередні ви�
борчі компанії в Україні, проходить
під пильною увагою і Європи, і Ро�
сії. Цікаво, що зберігається діамет�
ральна протилежність оцінок. 

Окрім вибудовування політоло�
гами коаліційних об’єднань у май�
бутній Верховній Раді з порядку
денного не знято питання про від�
повідність виборчої кампанії в Ук�

раїні демократичним стандартам.
Тут маємо ситуацію з точністю до
навпаки порівняно з президент�
ськими виборами. У 2004 році світ
говорив, що вибори недемократич�
ні, а спостерігачі від СНД, — що де�
мократичні. Тепер Росія, а разом із
нею й проросійські партії в Україні
кричать, що виборча кампанія в Ук�
раїні недемократична, а Європа на�
зиває такі звинувачення безпідстав�
ними. 

Щодо порушень у час прове�
дення парламентської виборчої
кампанії, про які так широко нині
говорить опозиція і заявляє, що
оскаржуватиме у суді результати
виборів, то вони справді є. Проте
не там, де їх шукає опозиція. За
словами керівника виборчого шта�
бу “Наша Україна” Антона Кли�
менка, в Донецькій області виборчі
дільниці сформовані на 80 % зі
співробітників одного колективу, а
керівництво виборчими комісіями
здійснюється тими самими людь�
ми, що й на президентських вибо�
рах. А тому, вважає він, уже нині є
підстави порушити питання щодо
визнання виборів у Донецькій об�
ласті недійсними. Звичайно, при
такому розвитку подій знову знай�
дуться голови, які почнуть міряти
відстані до кордону з Росією. Про�
те готові посилити свої позиції си�
ли, яким потрібна політична й еко�
номічна стабільність. І вони, в пер�
шу чергу, не допустять до “чергової
війни в державі”, про яку говорить
Литвин. 

Мирослав ЛЕВИЦЬКИЙ

2 Політика

ЧОМУ ЛИТВИН ПРОГНОЗУЄ 
«ЧЕРГОВУ ВІЙНУ В ДЕРЖАВІ»?

“СЛОВО Просвіти” ч. 11 (336), 16—22 березня 2006 р. 

Ще з ХІХ— початку ХХ
ст. у літературі й публіцисти�
ці розвинувся міф про особ�
ливу толерантність Одеси, в
якій буцімто мирно співіс�
нують різні народи, мови,
культури. Але якось не бра�
лося до уваги, що для того,
аби скористатися з цієї толе�
рантності, треба було позба�
витися частини своїх націо�
нальних прав на догоду па�
нуючій російсько�імпер�
ській культурі. Зокрема не�
обхідно вивчити російську
мову й використовувати її у
повсякденному спілкуванні.
Знаменитий неправильний
“одесский язык” виник уна�
слідок переходу на російську
носіїв різних мов. Асимілю�
валися й українці. За ними
влада й російський істебліш�
мент стежили особливо
пильно, адже прагнули до�
вести, що українці — тільки
частина російської нації.
Свідомих українців переслі�
дували, а створені ними на�
віть дуже помірковані орга�
нізації припиняли свою дія�
льність.

Однак саме українці
найменше піддалися зве�
денню своєї культури і мови
до рамок культури націо�
нальної меншини. Украї�
нець завжди міг поставити
собі ризиковане для Росій�
ської імперії запитання: чо�
му на своїй віковічній етніч�
ній території він має бути
гостем, приймаючи правила
гри, нав’язані північним су�
сідом? Це запитання поси�
лилося в СРСР, де, попри
позірну “українізацію”,
ставлення до українсько�
мовних як до націоналістів
залишалося підозрілим.

Після 1991 та 2004 років
в нечисленних одеситів, що
попри переслідування не
відмовилися від викорис�
тання в побуті української
мови, з’явилася надія, що
Українська держава ство�
рить умови для поширення
соціокультурного функціо�
нування української мови.

Проте цього не сталося. Як і
раніше українськомовним в
Одесі бути важко: на тебе
дивляться як на приїжджо�
го, сприймають твою мову
як іноземну, відверто глузу�
ють і ображають. Як наслі�
док, більшість одеських ук�
раїнськомовних є такими
тільки вдома, в українських
організаціях, що нагадують
секти або масонські ложі,
а виходячи на вулицю, роз�
чиняються в російськомов�

ному морі. Ті, хто приїхав з
інших реґіонів чи з області,
нечасто витримують такий
мовний тиск. Не відчуваючи
державної підтримки, біль�
шість таких громадян уже
опустили руки. Саме неба�
жання держави вдатися до
фінансової та політичної
підтримки українськомов�
них перешкоджає створен�
ню соціальної бази ідеї со�
борної Української держави
з головним цементом — ук�
раїнською мовою як мовою
міжнаціонального спілку�
вання. Сепаратисти корис�
туються відвертою підтрим�
кою Російської Федерації.
Ігнорування прав україн�
ськомовних в Одесі запере�
чує міф про толерантність
цього міста. Отже, толерант�
ність — не для всіх і що най�
парадоксальніше, — не для
титульної нації.

Остаточного удару по
цьому міфу завдала акція
відверто проросійської “п’я�
тиколонної” партії “Союз”.
Одне із найважливіших зав�
дань партії — захист прав
російськомовного населен�
ня, визнання російської мо�
ви другою державною. Під
час передвиборної кампанії
2006 року на рекламних щи�
тах партії, установлених на
центральних вулицях міста,
красується заклик�вимога:

“Говорите по�русски!”. Це
гасло можна трактувати
тільки як заклик до етнічної
чистки, розпалювання між�
національної ворожнечі.
Попередня діяльність партії
переконує, що ця вимога
спрямована проти україн�
ськомовних громадян.

Українськомовним про�
демонстрували, яку двомов�
ність пропонують запрова�
дити. В східних і південних
районах ця двомовність бу�

де відвертим геноцидом
проти тих українців, які не
бажають носити це ім’я
тільки за фактом народжен�
ня в географічній Україні, а
відстоюють право належати
до українського народу як
етносу, щодня розмовляючи
рідною мовою. У кращому
випадку українцям милос�
тиво дадуть можливість бути
національною меншиною з
фольклорно�етнографічним
забарвленням, як це було на
початку ХХ ст.

А що робити мені, ко�
рінному мешканцю Одеси,
який розмовляє україн�
ською, іншим українцям,
болгарам, молдованам? Які
наслідки будуть для нас?
Що робити приїжджим із
районів Одеської області,
інших реґіонів України, се�
ред яких багато українсько�
мовних, носіям інших мов?
Де ж уславлена толеран�
тність Одеси? Закінчилася
з виборами чи не розпочи�
налася ніколи? Як на мене,
злочинна партія “Союз”
перейшла всі можливі мо�
ральні межі, порушила всі
відповідні норми законо�
давства. Діячі цієї і подіб�
них партій люблять скар�
житися на таку нелюбу їм
“українізацію”, але ніколи
на вулицях Одеси не з’яв�
лялося подібних гасел із

директивою розмовляти
українською. А щодо роз�
мови російською... Яка ме�
та цього заклику в майже
російськомовному місті, де
навіть представники укра�
їнських свідомих кіл рідко
наважуються розмовляти
українською мовою в гро�
мадських місцях? Мета од�
на: налякати й без того на�
ляканих, попіаритися в
очах численних одеських
українофобів, створити ат�
мосферу істерії в місті. Цих
суб’єктів не хвилює, що
наслідки можуть бути тра�
гічними. Навіть якщо буде
один випадок пересліду�
вання за мовною ознакою
— він буде на совісті “Сою�
зу”, а хотілося б, щоб за це
було притягнуто й до кри�
мінальної відповідальності.
Така завзятість у пропаган�
ді русофільства є проявом
банального в історії явища
— національної зради. На
чолі одеського “Союзу”
стоять люди, що мають ук�
раїнське коріння, отже, і
мова українська рідна для
них. Це голова одеської об�
ласної організації Дмитро
Українець (народився у
Рівненській області), голо�
ва одеської міської органі�
зації — одесит Олексій Гон�
чаренко, слухач Академії
народного господарства

при уряді РФ (Москва).
Особливо цікаво — чи спо�
кійно спиться згаданому
пану з Рівненщини? Пере�
йшовши до російського та�
бору, ці пани працювати�
муть на “велику державу”
запекліше, ніж етнічний
росіянин. Вірогідно, вига�
дуючи таку назву, лідери
партії хотіли підкреслити
своє бажання відродити
“імперію зла” — СРСР. Але
ненависть до всього україн�
ського — й державності —
видає духовний зв’язок цієї
партії з іншим “Союзом” —
“Союзом Михайла Архан�
гела” — чорносотенною ор�
ганізацією початку ХХ ст.
На совісті цього “Союзу”
не один єврейський погром
та антиукраїнська акція.

Ситуація породжує сер�
йозне запитання: хто дозво�
лив партії “Союз” такий ци�
нічно�безпардонний вчи�
нок? Чи є українська влада в
Одесі? Як захиститися тим,
хто не хоче русифікуватися?
Так і будемо жевріти в ґетто?
Українцям годі сподіватися
на своїх керівників. Треба
вдаватися до громадянсько�
го спротиву, спрямованому
проти діяльності антиукра�
їнських, антидержавниць�
ких сил в Одесі, що особли�
во розперезалися в умовах
“розгулу демократії”. 

Усе це дозволяє зробити
висновок: якщо одесити хо�
чуть наповнити свій міф ре�
альним змістом, їм треба
проголосувати на виборах
до Верховної Ради проти ан�
тиукраїнських сил, за сили,
що прагнуть вивести україн�
ців із того культурно�мовно�
го ґето, в якому вони й досі
існують у “толерантному”
місті. В іншому разі на Оде�
сі залишиться пляма украї�
нофобії — одного з різнови�
дів шовінізму.

Олександр МУЗИЧКО,
кандидат історичних

наук, доцент кафедри 
історії України 

історичного факультету
ОНУ ім. І. І. Мечникова

МОВНА КАРТА

ВИБОРИ

КІНЕЦЬ МІФУ 
ПРО ТОЛЕРАНТНІСТЬ ОДЕСИ

Усі дослідження показують: українцям не байдуже, що буде
в Україні після 26 березня. Людей менше цікавлять імена полі�
тиків, які отримають депутатські мандати, аніж те, чи Україна
врешті�решт визволиться з�під колоніального гніту. 

Павло МОВЧАН: 
«РІШЕННЯ СЕСІЇ 
ХАРКІВСЬКОЇ
МІСЬКРАДИ ПРО
НАДАННЯ РОСІЙСЬКІЙ
МОВІ СТАТУСУ
«РЕҐІОНАЛЬНОЇ» Є
ЗАЗІХАННЯМ 
НА КОНСТИТУЦІЮ»

“Це вже не перший прецедент
порушення Конституції місцеви�
ми радами”, — прокоментував рі�
шення сесії Харківської міськради
про надання російській мові ста�
тусу “реґіональної” народний де�
путат, голова “Просвіти”, канди�
дат у депутати від Українського
народного блоку Костенка і Плю�
ща Павло Мовчан. — Я вкотре ди�
вуюся, що чиниться беззаконня —
порушення Конституції, а ми спо�
кійно спостерігаємо за цим”.

Як зазначив Павло Мовчан,
“Просвіта” раніше вже зверталася
до прокуратури, Президента і до
всіх виконавчих структур, аби
припинити це беззаконня. “Є дер�
жавні механізми для того, щоб за�
хищати конституційний лад, бо це
зазіхання на Конституцію”. Він
звернув увагу, що ст. 10 Конститу�
ції, відповідно до рішення Консти�
туційного Суду від 14 грудня 1999
року не підлягає перегляду, ска�
суванню, ревізії на всій території
України. “Тож українська мова є
державною, і жодних реґіональ�
них мов не може бути в природі, і
навіть немає таких дефініцій”, —
сказав він.

Що ж до посилання на Євро�
пейську Хартію мовних меншин,
то, як пояснив народний депутат,
воно безпідставне. “Хартія мов�
них меншин покликана захищати
мови тих меншин, яким загрожує
повне знищення. Але ніхто й ніщо
не загрожує російській мові, бо
вона має сферу поширення і за
межами України, тобто є Росій�
ська Федерація, є російський на�
род — носій цієї мови. Тож Хартія
не захищає ні російської, ні поль�
ської, ні угорської, ні болгарської,
жодної з мов, де є свої державні
утворення, а створена лише для
захисту мов, яким загрожує повне
зникнення”. Тож посилання на
Хартію щодо реґіональної мови в
цьому випадку безглузде.

“Прокуратура мала б негайно
вжити всіх заходів, а суд мав би
вже розглядати цю кримінальну
справу проти Шумілкіна і йому по�
дібних, яких слід притягувати до
кримінальної відповідальності за
порушення Конституції і розгля�
дати це як черговий етап сепара�
тизму, розпочатого Кушнарьо�
вим”, — зауважив Павло Мовчан.
На його переконання, цей інци�
дент у Харкові мав місце тому, що
“не була дана відповідна оцінка в
правовому полі діям тих, хто по�
рушував Конституцію у Сєверодо�
нецьку, — ні Верховною Радою, ні
виконавчою владою, ні прокура�
турою”.

Зінаїда КУЦЕНКО

ПРАВОВЕ ПОЛЕ
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ч. 11 (336), 16—22 березня 2006 р. “СЛОВО Просвіти”

Захід є Захід,
а Схід є Схід,
і їм не зійтися вдвох,
допоки землю і небеса
на суд не покличе Бог.

Редьярд Кіплінг

Вулицями Києва марширують
молоді “прогресивні соціалісти” і
скандують російською: “НАТО ху�
же, чем гестапо”. Листівка опози�
ційного блоку “Не Так!” закликає:
“Голосуй проти НАТО”. І далі роз�
тлумачує. Конкретно: “Членство в
НАТО — втрата можливості самос�
тійно вирішувати долю країни”,
“Членство в НАТО — принесення
наших дітей у жертву інтересам ін�
ших держав”, “Членство в НАТО
остаточно посварить нас із Росією,
спровокує підвищення цін на газ та
інші товари”, “Вступ до НАТО
покладе край можливості безпе�
решкодно відвідувати родичів і
близьких у Росії”, “Членство в
НАТО — руйнування нашої еконо�
міки, втрата сотень тисяч робочих
місць”… Страшно? Ото ж бо. Аж
мороз по шкірі. Від холоду. Того са�
мого. Часів холодної війни. Питан�
ня: чому такі живучі атавізми й фо�
бії совєтської доби? Звідкіля така
печерна агресивність із боку черво�
них, рожевих, біло�голубих, рев�
них захисників “істінного правос�
лавія” та іже з ними?.. З якої “тум�
бочки” усе це береться? Спробуй�
мо дещо прояснити. 

Шістдесят літ тому, 5 березня
1946 року, в невеличкому амери�
канському містечку Фултоні, що
в штаті Міссурі, у тамтешньому
Вестмінстерському коледжі стала�
ся подія, котра позначилася на до�
лях мільйонів людей. Так ствер�
джують політики. Історики також.
І громадяни. Планети Земля.

Саме того дня Уїнстон Чер�
чілль виступив зі знаменитою про�
мовою, в якій попереджав “про не�
безпеку російської агресії й тира�
нії”. Колишній прем’єр�міністр
Великобританії звернув увагу при�
сутніх у найбільшій залі навчальної
установи, що вміщувала близько
3000 осіб, на те, що Другої світової
війни можна було уникнути, що
“ніколи не було в історії війни,
якій можна було б запобігти, ніж
та, котра щойно спустошила вели�
чезну область на нашій планеті”.
Промовець застерігав від повто�

рення помилки. Мовляв, ми не
змогли зупинити Гітлера, але пот�
рібно зупинити Совєтський Союз. 

Цей виступ і досі вважають ма�
ло не офіційним оголошенням хо�
лодної війни СССР, забуваючи, що
застереженню Черчілля передувала
(місяцем раніше) промова Сталіна,
сповнена неприхованої ворожості
до “капіталістичного оточення”. 

Повертаючись до березневих
днів 1946�го, треба пам’ятати, що
на той час Черчілль був прем’єром
у відставці (1945 року він зазнав
поразки на виборах), у США пере�
бував як приватна особа, отож не
міг офіційно виступати від імені
Великобританії.

Післявоєнна ситуація у світі
була вкрай невизначена. Комуніс�
тичний диктатор Сталін, який очо�
лював одну із держав антигітлерів�
ської коаліції, після перемоги над
нацистською Німеччиною почу�
вався дуже впевнено й прагнув от�
римати ще більше, ніж отримав.
Отож знову йшлося про новий пе�
реділ світу. Своїх агресивних намі�
рів СССР навіть не приховував.

Тим часом позиція США щодо
колишнього союзника залишалася
поблажливою, поступливою. При�
міром, державний секретар США
Джеймс Бірнс у лютому 1946 року в
дипломатичній манері завів мову
про повоєнне облаштування світу:
“Ми повинні повернути нашу ар�
мію додому. Ми не маємо права ут�
римувати наші війська на території
інших суверенних держав без їх
вільно даного дозволу. Ми не по�
винні нав’язувати наші війська не�
великим державам, роблячи вигляд,
що це необхідно для підтримання
там миру”. І далі: “У жодної нації
немає монополії на мудрість, жодна
нація не повинна поводити себе,
немов у неї є така монополія. Друж�
ні нації повинні діяти по�дружньо�
му. Ідеологічні відмінності у світі іс�
нують. Вони існували завжди. Але в
цьому світі є місце для людей з різ�
ними поглядами і для урядів з різ�
ними політичними системами…

Якщо ми не діятимемо разом, не
буде миру, не буде спокою”.

Про СССР Бірнс не згадав жод�
ного разу, але держсекретаря зрозу�
міли. Приміром, лондонська “Дей�
лі мейл” відгукнулася передовицею
під промовистим заголовком: “Ро�
сія попереджена: Ви зайшли надто
далеко”. В’ячеслав Молотов, то�
дішній заступник голови Ради Мі�
ністрів СССР, зреагував так: “Суди�
ти про східний тип демократії ніхто
з американців не в змозі”.

Але вернімося до Фултона. Ре�
акція американської преси на про�
мову англійського гостя була вкрай
стримана, навіть негативна. Тільки
“Нью�Йорк Геральд Трібюн” оха�
рактеризувала британського екс�
прем’єра як “видатного лідера всієї
нашої цивілізації в її найтемніші
часи”. Однак офіційна реакція
американських урядовців була
дипломатично стримана, позбав�
лена емоцій. Вони не були у захва�
ті від ідеї конфронтації з СССР, хо�
ча Сполучені Штати раз у раз сти�
кались із небажанням свого недав�
нього союзника по антигітлерів�
ській коаліції йти на компроміси
чи виконувати раніше підписані
домовленості (Іран, Маньчжурія,
Центральна та Південна Європа;
про Східну Європу як законним
шляхом набуте володіння СССР,
звісно, не йшлося).

Відвідавши в листопаді 1946
року США, син Черчілля також
відзначив, що промова батька “бу�
ла зустрінута майже з таким же гні�
вом, з яким зустрічалися виступи
Уїнстона Черчілля, котрі розкри�
вали агресивність і тиранію Адоль�
фа Гітлера”.

Усе пояснювалося дуже просто.
Річ у тім, що американці були на�
прочуд дружелюбно налаштовані
до СССР. У 1945—1947 рр. навіть
бойовий генерал Двайт Айзенговер
був переконаний, що Совєтський
Союз не становить жодної загрози
для США. Американці пішли на
безпрецедентне роззброєння. 1948
року сухопутні війська США були
радикально скорочені. За різними
даними їх стало менше у 8—10 ра�
зів порівняно з совєтськими —
СССР продовжував утримувати
майже п’ятимільйонну армію.

Перелом у ставленні американ�
ців до недавніх союзників настав у
1948—1949 рр. США нарешті зро�
зуміли, що там, де ступив чобіт со�
вєтського вояка, добровільно з тієї
землі він нізащо не піде (виняток
— Фінляндія й Іран). Більше того,
Кремль готується до війни з недав�
німи союзниками. Дядечко Джо,
зрештою, не приховував своїх агре�
сивних намірів. 

Іран, Німеччина, Австрія, Трі�
єст (порт на Адріатиці), питання
розподілу сфер впливу в Південно�
Східній Азії, Північній Африці, на
Далекому Сході, в Центральній та
Південній Європі — далеко не пов�
ний перелік зон конфліктів між
США і СССР. Урешті�решт ідеоло�
гічне протистояння вилилося у три�
валу війну між прокомуністичною
маріонетковою Північною Кореєю
і демократичною Південною. 

А Черчілль у Фултоні поперед�
жав: “Ніхто не знає, що Совєтська
Росія і її міжнародна комуністична
організація мають намір робити в
найближчому майбутньому і чи є
які�небудь межі їхньої експансії. Я
дуже поважаю і захоплююся доб�
лесними російськими людьми і
моїм бойовим товаришем марша�

лом Сталіним. Ми розуміємо, що
Росії потрібно убезпечити свої за�
хідні кордони і ліквідувати можли�
вість німецької агресії. Ми запро�
шуємо Росію зайняти з повним
правом місце серед провідних кра�
їн світу… Тим не менше, мій обо�
в’язок викласти факти так, як я ба�
чу сам”. За словами Черчілля, го�
ловна проблема полягала в тому,
що “від Щеціна на Балтиці до Трі�
єста на Адріатиці через весь конти�
нент була опущена залізна завіса.
За цією лінією розташовані всі сто�
лиці давніх держав Центральної та
Східної Європи. Варшава, Берлін,
Прага, Відень, Будапешт, Бєлград,
Бухарест і Софія — усі ці знамени�
ті міста і їхнє населення перебува�
ють у тому, що я зобов’язаний наз�
вати совєтською сферою впливу, і
всі вони в тій чи іншій формі є
об’єктами високого ступеня кон�
тролю з боку Москви”. 

Черчілль наголошував, що ко�
муністичні партії намагаються
встановити тотальний контроль
скрізь, що зросла небезпека поши�
рення комунізму в усьому світі за
винятком США і Великобританії.
“У багатьох країнах, далеких від
кордонів Росії, у всьому світі ство�
рені комуністичні “п’яті колони”,
які працюють у цілковитій єдності
й абсолютній слухняності при ви�
конанні директив, котрі отриму�
ють із комуністичного центру”.

Коментувати щось у цьому ви�
падку зайве. Черчілль мав неаби�
який талант не лише політика, а й
володів дивовижним умінням пе�
редбачати розвиток подій на деся�
тиліття наперед. Він влучно заува�
жив, що Сполученим Штатам про�
тистоять два головні вороги —
“війна і тиранія”.

Тоді, далекого 1946�го, у СССР
виступ Черчілля був розцінений як
початок холодної війни. Сталін в
інтерв’ю газеті “Правда” порівняв
Черчілля з Гітлером, заявивши, що
той своєю промовою закликав За�
хід до війни з СССР.

Черчілль зазначав: “Я не вірю,
що Совєтська Росія жадає нової
війни. Але вона жадає плодів війни
і необмеженого розширення своєї
влади та ідеології”. Разом із тим
англійський політик небезпідстав�
но підкреслював: “Із того, що я ба�
чив під час війни в наших росій�
ських друзях і соратниках, я роблю
висновок, що вони нічим не захоп�
люються більше, ніж силою, і нічо�
го не поважають менше, ніж слаб�
кість, особливо військову слаб�
кість”. Спостерігаючи прагнення
Кремля до світового панування,
Черчілль запропонував Заходові не
лише зрівнятися по силі з СССР та
його сателітами, а й стати сильні�
шими. Аби реалізувати цю мету,
потрібно було об’єднати англомов�
ні країни, які мали стати основною
воєнною силою на шляху СССР до
світового панування. Резюмуючи,
Черчілль зробив висновок, що “го�

ловна дорога в майбутнє буде яс�
ною не тільки для нас, а й для всіх,
не тільки в наш час, а й у наступно�
му столітті”.

За тиждень московська “Прав�
да” опублікує короткий виклад
промови Черчілля з критичними
коментарями, а ще через кілька
днів інтерв’ю Сталіна дасть старт
тотальній критиці капіталізму, зок�
рема піддасть різкій критиці США.
За вказівкою Кремля до антиаме�
риканської критики приєднаються
комуністичні сателіти Москви у
Східній Європі та комуністичні ор�
ганізації і деякі прокомуністично
налаштовані ЗМІ країн Заходу. В
США почнуть регулярно з’являти�
ся критичні статті на адресу СССР.
Конфронтація розростатиметься,
немов снігова лавина…

1947 року побачить світ “док�
трина Трумена”, яка засвідчить
факт існування тоталітарних ре�
жимів у низці країн, а отже, аме�
риканські інтереси вимагають
“стримування СССР”. США візь�
муть на себе економічну підтрим�
ку держав у їхній боротьбі за на�
ціональну незалежність і будів�
ництво вільного світу.

5 червня 1947 року державний
секретар Дж. Маршалл виступить у
Гарвардському університеті з іні�
ціативою запровадження еконо�
мічних і політичних заходів для ре�
конструкції повоєнної Європи
(“план Маршалла”) — насамперед
відродження економіки, яка б за�
безпечила нормальні умови для
функціонування “вільного світу”. 

СССР відмовиться від участі в
цьому плані. Тим часом Західна
Європа отримає близько 17 мі�
льярдів доларів, що дозволить їй
незабаром стати економічно неза�
лежною від США. Одначе потрібні
були ще й вагомі гарантії військо�
вої безпеки проти поширення ко�
мунізму. 17 березня 1948 року в
Брюсселі представники Велико�
британії, Франції, Бельгії, Голлан�
дії та Люксембургу підпишуть Уго�
ду про економічне, соціальне,
культурне співробітництво та ко�
лективну самооборону.

11 червня 1948 року американ�
ський сенат ухвалить “резолюцію
Ванденберга”, завдяки якій США
дістануть змогу очолити процес
створення військово�політичних
блоків у всьому світі. Навесні на�
ступного року, 4 квітня, представ�
ники Великобританії, Франції,
США, Канади, Бельгії, Італії, Да�
нії, Ісландії, Нідерландів, Норвегії,
Португалії, Люксембургу підпи�
шуть у Вашингтоні Північноатлан�
тичний пакт.

Його копією стане Варшав�
ський договір, укладений між краї�
нами східного блоку — по суті, чер�
говий акт залякування Заходу,
який призведе до ще більшої кон�
фронтації (уже в глобальному мас�
штабі) в ідеології, економіці, вій�
ськовій сфері. Світ стане біполяр�
ним… 

На наш погляд, сьогодні про�
водити аналогії між НАТО і геста�
по, або ж учергове шукати ворога
там, де його немає, — справа нев�
дячна. Витоки нинішньої печерної
агресивності спадкоємців “славно�
го Октября” до Північноатлантич�
ного альянсу слід шукати в далеко�
му минулому. На жаль, рецидиви
таких болячок цивілізації, як боль�
шевизм, комунізм, російський ім�
періалізм даються взнаки й донині.
Проблема пошуку рецептів ліку�
вання задавнених ідеологічних і
ментальних хвороб усе ще залиша�
ється відкритою.

Олег РОМАНЧУК,
шеф�редактор журналу 

“Універсум”, 
кандидат філологічних наук

ХОЛОДНА ВЕСНА 1946%го: 
РЕТРОСПЕКЦІЇ В МАЙБУТНЄ

Прес�служба УРП “Собор”
звертає увагу на те, що цією зая�
вою В. Медведчук не лише кинув
виклик цивілізованому демокра�
тичному світу, а й де�факто звину�
ватив у сприянні тероризмові й
офіційний Київ, і офіційну Москву,
яка здійснює численні програми
співпраці з НАТО. Абсурдності заяві
лідера СДПУ(о) додає й те, що рі�
шення України про інтеграцію до
НАТО, ухвалені 2002 року, були під�
писані  й В. Медведчуком, тодішнім
главою Президентської Адміністра�
ції.

Тільки огиду може викликати
заява В. Медведчука про те, що
“УПА не підлягає реабілітації”. Такі
слова з уст людини, батько якої був
репресований сталінським режи�
мом, змушують згадати витворе�
ний радянською пропагандою об�
раз Павліка Морозова, з якого й

досі бере приклад чільний діяч опо�
зиційного блоку “Не Так!”.

УРП “Собор” кваліфікує ви�
словлювання В. Медведчука як
приклад глибини морального па�
діння українського політика з табо�
ру “вчорашніх”, який будь�що праг�
не здобути депутатський мандат.
Водночас УРП “Собор” вірить у
мудрість українських виборців, які
здатні відрізнити демагогічні заяви
від справжньої турботи про інтере�
си України. УРП “Собор” і надалі
проводитиме роз’яснювальну кам�
панію щодо тих переваг, які надає
Україні членство в НАТО, і переко�
нана, що новий склад українського
парламенту зможе нарешті вирі�
шити питання про надання ветера�
нам УПА гідного їх статусу борців за
волю України.

Прес9служба УРП “Собор”

ВІКТОР МЕДВЕДЧУК —
ПАВЛІК МОРОЗОВ
НАШОГО ЧАСУ?

Виступаючи 6 березня цього року в програмі каналу
“1+1”, лідер СДПУ(о) та чільний діяч опозиційного блоку “Не
Так!” В. Медведчук зробив декілька шокуючих, неприпусти�
мих для політика такого рангу заяв. Зокрема він назвав НАТО
“джерелом міжнародного тероризму”.
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“УЧИТЕЛЬ БУВ ДЛЯ НАС ІДЕА%
ЛОМ”

— Після війни, у кінці 50—на початку 60�
х років у наших сільських школах, та й у са�
мій Устинівці було дуже бідно, злидні лізли з
кожного кутка, — згадує Таміла Коваленко.
— І ось заходить до нас у клас новий учитель
української мови й літератури. Красивий,
стрункий, у вишиванці, а мова яка в нього
була — чиста, мелодійна, бездоганна. Ми всі
обожнювали його, він став для школярів іде�
алом. Не дарма з наших двох паралельних
класів майже половина учнів обрали для се�
бе професію педагога.

Яків Іванович дуже любив і прекрасно
знав свій предмет. До того ж, не шкодував ні
сил, ні часу для учнів. Вів літературний гур�
ток, де діти випускали газету й альманах
“Пролісок”. Кохався у поезії Лесі Українки,
разом зі школярами ставили на сцені “Мав�
ку”, пізніше “Назара Стодолю”, “Наталку�
Полтавку”. До всього він мав ще й акторські
здібності, чудовий голос, очевидно, в моло�
дості одержав театральну підготовку. Але го�
ловне, — любов до української літератури,
культури була в нього природною, органіч�
ною, тому він легко захоплював дітей, які
тонко відчувають найменшу фальш. І цією
любов’ю він творив навколо себе Україну,
відкривав її для дітей, уводив дитячі душі в
український всесвіт, як у храм, і вони вже ні�
коли пізніше не могли й не хотіли зраджува�
ти цієї святості. Таміла Коваленко й досі
пам’ятає літній піший похід на могилу Шев�
ченка в Канів. Добиралися автостопом, но�
чували в школах. Таке не забувається.

Він був вимогливим і безжальним до
всього, що суперечило його принципам. Та�
міла Коваленко, устинівська учениця, яка й
зараз вважає Якова Івановича учителем по
життю, пригадує, як завітали до Козулі, по�
вернувшись із чоловікових військових від�
ряджень по країні. Вона, викладач�історик,
відразу впізнала на портретах у квартирі
Якова Івановича Лесю Українку, Тараса
Шевченка, Олеся Гончара, Максима Риль�
ського, а от хто ота печальна дівчина у виши�
ванці й вінку — ніяк не могла пригадати.
Учитель суворо зауважив:

— Свою культуру треба знати!
То була Олена Журлива, поетеса, її ім’ям

названо Кіровоградську середню школу
№ 3, якій педагог віддав багато років. Таміла
Миколаївна, повернувшись до Кіровограда,
пішла працювати до цієї ж школи, частенько
запрошувала його на зустрічі до своїх учнів,
щоб Яків Іванович розповів про Павла Тичи�
ну. — Козуля умів зацікавити і захопити. Ці
тонкі імпульси передавалися учням, які піз�
ніше могли не пам’ятати змісту вірша, але
пам’ятали відчуття схвильованості.

Особливо вирізняло його ставлення до
української мови. Усупереч тодішнім тен�
денціям, він відверто заявляв старшокласни�
кам: “Якщо ви повернетеся з армії і зверта�

тиметеся до мене російською, я з вами не го�
воритиму”.

“ЙОГО МОЖНА БУЛО 
ПОМІТИТИ В НАТОВПІ”
Яків Іванович Козуля займався ще й ме�

тодичною роботою.
— Ще в юності я користувалася його ме�

тодичними розробками, — розповідає заві�
дувачка кафедри українознавства Кіровог�
радського національного технічного універ�
ситету Світлана Барабаш. — Він  із тих вик�
ладачів, які друкувалися, — одночасно і про�
дуцент, і носій культури. Не терпів розхрис�
таності, все, що  робив, було позначене його

внутрішньою суттю. Його можна було помі�
тити у будь�якому натовпі: світився внут�
рішньою культурою, інтелігентністю.

— Виступи Козулі на педагогічних кон�
ференціях завжди ставали подією, — згадує
колишній директор середньої школи № 7
Антоніна Полякова. — Виступав тільки ук�
раїнською мовою, треба було чути, як вона
звучала. Говорив завжди по суті, відчувалося,
що він любить свій предмет, любить школу і
дітей.

Учень Якова Козулі, відомий у Кіровог�
раді митець і громадський діяч Юрій Любо�
вич пригадує, як на випускному вечорі він,
золотий медаліст, виголосив вдячне слово

школі російською мовою. І репліку Козулі:
“Навіть малайці мають свою рідну мову і по�
важають її”.

Яків Іванович ніколи не протестував
проти влади. Але весь його внутрішній лад і
цінності, вибудовані з ретельністю науков�
ця, були викликом їй. Таміла Коваленко, яка
багато спілкувалася з учителем уже після йо�
го виходу на пенсію, буквально до останньо�
го дня його життя, розповідає, що якось він
згадував про вимушені візити до КДБ. Але
цього ніколи не відчували оточуючі, тим
більше діти.

З одного боку дивно, з іншого — законо�
мірно, що Яків Козуля не мав жодних від�
знак і звань. Усе життя був просто учителем,
просто учителем і помер. Першою пішла з
життя його дружина, Лідія Василівна, колега
і порадниця.

— Це була рідкісна пара. Гармонійна,
красива, духовно близька, — згадує Таміла
Коваленко. — Коли померла дружина, почав
згасати і Яків Іванович.

Тоді настав тяжкий для нього період. До�
далися й матеріальні злидні. Доводилося
продавати речі, в тому числі книги. Це було
дуже боляче.

— Я ніби друзів зраджую, — казав Яків
Іванович.

Поховали його у вишиванці, так, як він
любив одягатися за життя.

…Він був красивий до самої смерті, і фі�
зично, й духовно. Лишив по собі добру
пам’ять, вдячних учнів, гарних синів, витво�
рив у душах багатьох вихованців частинку
українського світу.

Світлана ОРЕЛ
На знімках: учительський колектив Кі�

ровоградської середньої школи № 3 (Яків
КОЗУЛЯ четвертий зліва у верхньому ряду);
випускники Устинівської школи (Яків КО�
ЗУЛЯ крайній справа у першому ряду, Тамі�
ла КОВАЛЕНКО — четверта зліва); Яків
КОЗУЛЯ, 1967 рік.

СЬОГОДНІ МАМА
ВИХОДИТЬ ЗА%
МІЖ

Я з дитинства бачив сни. Були вони, нез�
важаючи на голодний повоєнний час, світлі,
радісні й майже завжди кольорові. Бо мене
ніхто не ображав. Мама, бабуся та дві ще не
заміжні тітки всіляко пестили, а з дядьком,
що був на три роки старший від мене, ми то�
варишували і, за потреби, він мене захищав.
Але цього разу сон був майже весь чорно�бі�
лий.

Іду я берегом річки. Ліворуч — нескінчен�
ний сірий паркан із деревини, а праворуч —
кількаметрове урвище, на самісінькому дні
якого тоненька металево�сіра смужечка во�
ди. На душі тоскно. І раптом переді мною ма�
ма, яка йде у тому самому напрямку, що і я.
Усе сіре, а вона в білій сукні з великими чер�
воними трояндами. Хочу гукнути, щоб зупи�
нилася, почекала. Але починаю прокидатися
й усвідомлювати, що це — сон. Боюся своїм
криком усіх перелякати. Прагну догнати її,
але не можу поворухнути ногами. А мама
віддаляється від мене. Біла сукня зменшу�

ється, троянди перетворюються в одну су�
цільну червону пляму. А потім усе зникає. Я
прокидаюся. Невимовна туга стискає серце.
Сьогодні мама виходить заміж.

Я — УКРАЇНЕЦЬ
Усі ми — діти, батьки яких не повернули�

ся з фронту, плекали надію, що татко повер�
неться. Я мріяв — як зустріну його, чим при�
гощу. Обніму міцно худорлявими рученятами
могутню шию, пригорнуся своєю щічкою до
його неголеної колючої щоки (не було часу
поголитися, — до нас поспішав). А тоді налу�
щу цілу жменю соняхових зерняток, — то на�
ші повоєнні цукерки. І дивитимуся, як він їс�
тиме і неодмінно усміхатиметься. 

Та всі, хто мав повернутися, повернули�
ся. Як на шість років, я був досить дорослий,
щоб усвідомити марність своїх сподівань.
Тому коли мама повідомила про свій намір
вийти заміж, я майже не засмутився. Може,
цей чоловік, теж колишній фронтовик, у чо�
мусь зможе замінити мені татуся, який заги�
нув. 

Мало не відразу я назвав його татком. До
того ж, він мав певні позитиви: не пиячив, не
палив і, що для російської глибинки взагалі
дивина, майже не матюкався. Та й до мене

ставився начебто приязно. Але невдовзі
стався випадок, який на все життя закарбу�
вався у пам’яті і вплинув на мою подальшу
долю та свідомість.

Прямував я берегом річки. Окрім мене
поблизу — нікого. Тільки край протилежного
берега — човен із двома людьми. Тож я з ви�
сокого схилу знічев’я кидав камінці у воду.
Не кожен із них навіть тієї води сягав. Дістав�
ся додому, і майже одразу за мною — вітчим.
Лютий. Очі вирячені. Ременя солдатського
скинув і кричить несамовито, навіщо я в чо�
вен камінцями кидав. Я намагався пояснити
йому як усе було, та він навіть не слухав. Від�
шмагав так, що довгий час потому сідницю
пеком пекло. Я не плакав і не кричав, бо за�
кам’янів від образи й болю. І це, мабуть, до�
давало йому люті. Нарешті, мабуть, стомив�
ся, бо, вигукнувши незрозумілу для мне об�
разу — “хахлацкій виродок”, кинув ременя й
вийшов із хати. Тоді я ще не знав, що україн�
ця можна образити тільки за те, що він — ук�
раїнець. Я взагалі не знав, що я — українець.
Вітчим перший про це повідомив. Правда,
назвав не тим словом, але я спитав сусідів —
татар (ми мешкали тоді на околиці міста поб�
лизу татарського селища), і вони мені пояс�
нили. Їх теж ображали за те, що вони — “нє
русскіє”. Але в них була школа, де викладали
татарську мову, а ми, українці, і того не мали. 

Валерій БОНДАРЕНКО, 
м. Дніпропетровськ

СПОГАДИ ДИТИНСТВА

ПАМ’ЯТЬ «САМИМ ФАКТОМ СВОЄЇ ЛЮБОВІ
ДО РІДНОЇ КУЛЬТУРИ ВІН 
ВИХОВУВАВ ПАТРІОТІВ…»

Коли дійсність абсолютно проти"
лежна змісту й пафосу слів, тоді ще
більше поглиблюється страшна хворо"
ба, яка, по суті, і є основною причиною
всіх наших бід — малоросійство. Воно
передбачає, як писав Євген Маланюк,
поразку в усьому, поразку ще до початку
боротьби.

В Україні завжди були і є люди, які високим рівнем внутрішньої культури,
професіоналізму, гідності формували в собі і в оточуючих той внутрішній
стрижень, що єдиний дозволяє бути особистістю — творцем, громадяни�
ном, господарем на своїй землі. Без таких людей, які власним прикладом і
щоденною працею пробуджували національну, духовну сутність багатьох ін�
ших ніяка незалежність не могла стати реальністю. Я переконана: вона й до�
сі в нас така квола тому, що їх було і є занадто мало (не тому, що їх не народ�
жувала українська земля, а тому, що цілеспрямовано знищували всі імперії,
які віками панували тут і досі не відмовилися від своїх зазіхань, хоча б ідео�
логічно). Але тим цінніший кожен приклад. У Кіровограді таким прикладом
може служити Яків КОЗУЛЯ, Вчитель із великої літери, якого, на жаль, уже
немає серед нас. 
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БЕЗНАСТАННА МОЛИТВА 
ЗА СВІТ ПІДНЕБЕСНИЙ
Чи не кожен із нас, рано чи пізно, огля�

даючись на пройдений шлях, урешті розу�
міє, що не такий уже він і коваль власного
щастя, власної долі. Збагнувши це, доходимо
висновку, що нічого випадкового у житті не
буває. Там же, у світі для нас незбагненному,
далекому від мирської суєти, де земне життя
віддане Господу й Церкві, про те саме ка�
жуть: усе відбувається Промислом Божим…

“Так і кожна з нас прийшла сюди не сама
по собі… Кожна пережила таке, чого не пе�
реживали інші. Кожній було одкровення
Господнє, яке вело в цю святу обитель. Отак
потрапила сюди і ця грішна жінка, яка си�
дить перед вами, 47 року народження, Семе�
нюк Валентина Петрівна в миру, дружина
священика з Кіровоградської області…”

Нині вона — настоятелька Козельщин�
ського Різдва Богородиці жіночого монасти�
ря, ігуменя Варсонофія.

Її чоловік помер на колінах із молитвою
на устах. А незадовго перед тим запитував, чи
пам’ятає вона апостольське правило? За ним
дружині священика по його кончині один
шлях — у монастир. А вона й сама ще не зна�
ла, чи виживе, маючи тяжку недугу, як і її чо�
ловік. Він навіть замовив тоді дві труни та два
хрести. Після операції поїхала в столичний
Флорівський монастир, де прозорливиця
схимонахиня Рахіль її запитала, чи пам’ятає
про свою обітницю — і чому досі ще не в оби�
телі? Вона і священики монастиря благосло�
вили її подальший шлях. Слабка після недуги
(ходила, тримаючись за стіну), поїхала в Ко�
зельщину лише на один день — спершу тіль�
ки подивитися, що там і як. А переступила
поріг обителі — заплакала: їй здалося, що все
тут знайоме, що це — її рідні стіни... “Госпо�
ди, невже так буває?” — подумала. Уся в
сльозах зайшла в келію до благочинної Сера�
фими, а та її втішила, заспокоїла і… не від�
пустила, а в першу ж ніч поклала спати на
ліжко ігумені Іраїди, по кончині якої в мо�
настирі якраз перед тим відбули сорок днів.
Утім, вона майже не спала — молилася, і така
була благодать на душі…

Ігуменею монастиря невдовзі стала ма�
тінка Серафима. Її ж наступниця (прозорли�
виця Серафима про те знала, поклавши її на
ліжко покійниці?) була економкою, три ро�
ки несла послух біля чудотворної ікони.
Перший постриг архімандрит Филип (нині
єпископ Полтавський і Кременчуцький)
здійснив у лікарні, в хірургії (вона ще не раз
мусила лікуватися, важка хвороба відступала
повільно). А згодом Владика благословив її
іменем Варсонофія — на честь єпископа
Тверського, чудотворця.

— Вона вимолила мене, — каже ігуменя
про матінку Серафиму, — вона велика мо�
литвениця. До неї йдуть і їдуть звідусіль, —
аби зцілитися, отримати поради в житей�
ських справах. А я стою за її спиною — вона
завжди попереду, вона моя духовна матір…

Матінка Серафима в монастирі з 8 років,
а нині їй 87. На службу Божу її вже возять у
візочку, відвідувачів до неї не пускають, бо
кажуть: вона всіх бачить наскрізь і бере на
себе чужі недуги, а те вже не по силі, дуже
важко їй після того. 

Нині в монастирі поруч із літніми черни�
цями несуть свій послух і зовсім юні насель�
ниці — діти, покликані Богом. 

— Я відповідаю за духовний стан кожної
з них, — каже ігуменя. 

Цілодобово в святій обителі читають
Псалтир. Цілодобово, безнастанно — через
кожні дві години сестри змінюють одна одну.
Моляться вони не тільки за себе — моляться
за весь світ, за кожну душу перед Господом.
Радо зустрічають мирян, паломників із дале�
ких і близьких земель. Утілюють напутнє
слово до сестер відкритої 1886 року общини
єпископа Іларіона: “Прийміть із любов’ю і
приютіть старого, який ледве йде, послужіть
немічному, утіште скорботного, скажіть
кожному сердечне слово, приголубте і зас�
покойте, врозумте і наставте, і повернуться
вони у свій край, благословляючи вас… і
прославлять Отця небесного…”

Насельниці монастиря знають сповнену
надзвичайно гірких сторінок історію обите�
лі, яку не раз закривали й руйнували,
пам’ятають і вшановують імена відданих їй
попередниць, яким випала трагічна доля.
Черницям не властива гординя, але ми, ми�
ряни, можемо собі дозволити сказати, що
Промислом Божим саме їм дароване щастя

стати насельницями в незвичайній обителі,
бо саме тут зберігається чудодійна ікона, з
якої усе й починалося...

ДИВО СТАЛОСЯ 125 РОКІВ ТОМУ
“Дівчина тримала в руках ікону, диви�

лася на неї, і в її уяві пролетіло все вис�
траждане за останній час: тяжке каліцтво,
горе батьків, безсилля медицини. Поруч у
кімнаті були її друзі — здорові, веселі, щас�
ливі. І їй самій так захотілося бути такою
здоровою і щасливою, як вони. Із цими
думками Марія почала палко молитися і
просити від усієї душі Богоматір або забра�
ти її до себе, або захистити її, допомогти,
повернути здоров’я. Раптом дівчина відчу�
ла страшний біль у хребті, закричала й на
якусь мить утратила свідомість. Опам’ятав�
шись, зрозуміла, що з нею діється щось
незвичне, що вона відчуває щось живе в
ногах і руках… Дівчина твердила, що вона
зцілилася, і ворушила ногами. Софія Ми�
хайлівна не могла повірити, відразу навіть
подумала, що донька від горя збожеволі�
ла…”, — так описують диво зцілення Марії

Капніст (і переповідають історію монасти�
ря) у своїй книзі “Перлина Козельщини”
кандидат історичних наук Віра Жук і вчи�
тель історії Григорій Сердюк. Вони ж прос�
тежують і кілька версій щодо того, як стала
сімейною реліквією графів Капністів ікона
Божої Матері італійського письма ХVIII
століття. Цікаво й те, що мати Марії була
дочкою видатного вченого�математика
Михайла Остроградського, а її батько —
нащадок поета, видатного громадського ді�
яча Василя Капніста. 

“Тринадцять місяців гризло мене горе,
тринадцять місяців я повинен був привчати
себе до думки, що смерть — кращий і неми�
нучий вихід для нещасної страдниці, яку я
так люблю”, — згадував про пережите бать�
ко, граф Володимир Капніст.

Ці сповнені розпачу його слова посвідчу�
ють, що 6 березня (за новим стилем) 1881 ро�
ку справді сталося чудодійне зцілення. У
Москві, куди з іконою відразу по тому поїха�
ли Капністи, тисячі віруючих ішли помоли�
тися перед образом — його виставили в одній
із московських церков. А в Козельщині, по�
вернувшись у свій маєток, збудували для іко�
ни, аби до неї змогли доступитися всі палом�
ники, спочатку капличку, а згодом було зак�
ладено церкву, засновано жіночу релігійну
общину, яка 1891 року була реорганізована в
Козельщинський Різдвяно�Богородицький
жіночий монастир. На початку серпня 1906
року було освячено — після тривалого будів�
ництва — Різдвяно�Богородицький собор,
один із найдивовижніших на той час храмів в
Україні і в усій Російській імперії. За цими
короткими рядками — надзвичайно багата
подіями історія, але повернімося до чудот�
ворної ікони Богоматері, до святині, про яку
Преосвященний Іларіон 1886 року сказав:
“Чудо здійснилося для всього християнсько�
го світу; цілебоносна ікона стає власністю
всіх православних християн”… Марія Кап�
ніст сама, на своїх руках, на чолі хресного хо�

ду, несла в церкву, підіймаючись із нелегкою
ношею на гору, цей святий образ…

Звідтоді відомо про тисячі випадків зці�
лення перед іконою Козельщинської Бого�
матері, до якої й сьогодні люди йдуть і їдуть
звідусіль. А потім знову повертаються сюди,
аби розповісти про диво власного зцілення.
Або надсилають листи. Цікаво, що зцілює не
лише ця старовинна ікона, а й численні
списки з неї — були випадки, коли навіть па�
перові літографії чи пластикові іконки і ми�
ро точили, й кровоточили. Дуже часто хтось
із паломників біля ікони падає й кричить не
своїм голосом (справді не своїм!), а хтось
плаче благодатними сльозами. Ще хтось ви�
гукує: “Вона жива! Вона жива!”

— Біси не терплять сили благодаті, сили
Святого Духа — вони кричать із людини, —
каже матінка Варсонофія.

На свято, 6 березня, буває, збирається
тут 4—5 тисяч християн. Свято починається
з урочистої вечірньої служби напередодні. У
свято правиться зазвичай дві літургії — в со�
борі й у церкві. Посповідатися і причастити�
ся в такий день, у такому місці — для мирян

це велика подія. У церкві ж богослужіння
відбуваються щоденно. 

— Благодать у нечисте серце не піде, —
каже ігуменя, розмірковуючи про те, як важ�
ливо людині очищатися від гріхів і приноси�
ти свої молитви Господу. 

“ДАРУЙ МЕНІ ЖИТТЯ, 
І Я ПРИСВЯЧУ ЙОГО ТОБІ”
6 березня 1990 року в Козельщинському

соборі відбулося перше богослужіння після
його чергового закриття в 1949 році. Настоя�
телем церкви був призначений священик
отець Петро.

…Він відбував строкову службу у Союзі
— лише в останні два місяці восени 1981�го
їм, кільком солдатам, доручили завозити
продукти із Туркменії… у Кабул. Своїм бать�
кам та дівчині, котра чекала його з армії,
Петро повідомив, що їде у відрядження, щоб
листів йому поки що не слали.

...Того разу КАМаЗ, де їх було троє, пі�
дірвався на фугасі. Від Петрових товаришів,
по суті, нічого не лишилося, а його відкину�
ло метрів за тридцять. Опритомнівши, по�
бачив, як горить автомобіль і вже віддаля�
ються душмани: його вони під карликовою
берізкою серед скель не помітили. Час для
хлопця зупинився — то вже згодом з’ясува�
лося, що цілих два тижні він пробув без їжі
й води в горах на чужій землі, ризикуючи
щодня натрапити на душманів чи наступи�
ти на міну. Він був у цивільному одязі, з до�
кументів мав лише права водія, а в них —
дві іконки, Казанської Божої Матері та
Спасителя, якими мама благословила його
на службу. Він молився — і дав обітницю:
якщо залишиться живим, якщо додому не
пошлють похоронки — все життя своє
присвятить Господу. 

...Коли його підібрали наші солдати,
найперше запитав замполіта, чи не пішла
похоронка батькам. Той зізнався: разів
п’ять брався писати, а рука не здіймалася…

“Все, іду служити!” — прийшло остаточне
рішення.

Одначе не так просто було в радянські
глибоко атеїстичні часи колишньому комсо�
мольцеві виконати обітницю. Розказав това�
ришеві, що збирається вступати до Ленін�
градської семінарії — і наступного ж дня йо�
го викликали до військкомату, забрали пас�
порт і військовий білет. Але Петрова віра не
боялася випробувань — виріс у набожній
сім’ї в Тернопільській області, неподалік від
Почаївської лаври. Звідти й почав свій шлях
— працював у храмі й готувався до навчання.
А після закінчення духовної семінарії, з 1985
року, служить Господу на Полтавщині, куди
приїхав разом із дружиною Людмилою (то
вона чекала його з армії), де вже виросли —
нині студенти — донька Марійка і син Юрій.
Починав у маленькому селі Трудовик Ко�
зельщинського району: був псаломщиком,
дяком, ієреєм. Завжди пам’ятав настанову
одного з викладачів семінарії: хороший свя�
щеник у селі, — то і лікар, і слідчий.

— Він як стане проповідь казати, то кож�
не серце зворушиться, — розповідала колись

мені матінка Серафима.
— Якщо він помолиться, то буде так…

Одного разу, коли читав “Святий Боже, свя�
тий кріпкий…” — він опустив на нас небо,
ми всі це відчули... То — сила його молитви,
— розповідає сьогодні матінка Варсонофія.
— Буває така благодать — аж відчуття часу
зникає. А від хреста віє свіжістю…

Отець Петро як благочинний Козель�
щинського благочиння опікується і госпо�
дарством монастиря. Службу Божу тут прав�
лять три священики, у великі свята запрошу�
ють ще й отців із сусідніх районів. Монастир
існує на пожертви благодійників, і сьогодні
тут ще далеко не все впорядковано після дов�
гих років свідомого руйнування обителі. Пот�
рібні гроші на ремонт, зокрема на відбудову
іконостасу в соборі, який був колись виготов�
лений майстром Менціоне із білого, з ледь
помітними голубими прожилками мармуру, а
колони і вставки на фризах та панелях — із
бразильського онікса. Його живопис був
справжнім мистецьким дивом, та й сам со�
бор, як зазначав Олесь Гончар, за архітекту�
рою нагадує собор святого Петра в Римі. 

Козельщинська ікона Божої Матері, яку
багато десятиліть переховували в різних
містах, повернулася в рідну обитель напри�
кінці лютого 1993 року. Її зустрічали тисячі
віруючих з усієї України, гості з Росії та Бі�
лорусі, того дня відбувся святковий хрес�
ний хід на честь повернення святині. Розчу�
лений отець Петро прийняв святий образ із
рук ігумень Феофанії (з Гомельського мо�
настиря) та Іраїди.

І вже в перший день повернення ікони
сталося перше диво зцілення. 

Отець Петро зізнався, що останнім ча�
сом йому часто сниться Афганістан. Ще в
1988 році, коли мою розповідь про молодого
священика, обпаленого війною в Афгані,
надрукувала газета “Сельская жизнь”, він
одержував листи з усіх куточків Союзу — бу�
вало, по двадцять на день. Переважно то бу�
ли листи та пожертви від матерів, котрі про�
сили порадити, як їм молитися за синів, які
служать в армії. 

Ось так ця свята обитель Промислом Бо�
жим поєднує долі людські, несе безнастанну
молитву за світ піднебесний. І кожен може
прийти і зцілити тут свою душу.

Матінка Варсонофія ж Промислом Бо�
жим вважає дуже давній випадок у своєму
житті. Тоді в сільській церкві на горищі вона
знайшла настільки занедбану ікону, що не�
можливо було зрозуміти, чий то образ. А ко�
ли очистила її — побачила Козельщинську
Богоматір.

Справді, нічого випадкового у житті не
буває, скажемо ми, миряни.

Лідія ВІЦЕНЯ
“Зоря Полтавщини”

ЗАСТУПНИЦЯ І ПОХВАЛА
ЗЕМЛІ ПОЛТАВСЬКОЇ
6 БЕРЕЗНЯ — СВЯТО ЧУДОТВОРНОЇ КОЗЕЛЬЩИНСЬКОЇ 
ІКОНИ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ
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— Моя робота перебуває на
межі. Я займаюся документаль�
ною фотографією. Багато хто виз�
начає мене як фотожурналіста,
хоча я давно не публікуюсь і на�
магаюся показувати свої фотогра�
фії на виставках і робити книги.

— Що це за книжки?
— Одна з книг, де я автор�фо�

тограф, має назву “Тут і тепер”.
Вона вміщує світлини й тексти.
Книга розповідає про людей, що
живуть із ВІЛ і СНІДом. Ці люди
писали свої історії. Книжка вий�
шла в 2000 році. Сьогодні я това�
ришую з багатьма її авторами. За�
раз ми працюємо над другим ви�
данням, яке матиме продовження
історій, де їх буде значно більше.
Є також книги, де я один зі спі�
вавторів. У США, наприклад,
вийшла друком велика книга,
присвячена ситуації зі СНІДом
протягом останніх двадцяти ро�
ків. 

— Проблема СНІДу — провідна
у Ваших роботах. Вважаєте, наше
суспільство готове сприйняти її?

— У світі не існує суспільства,
яке б насправді толерантно стави�
лося до людей, хворих на СНІД.
Інша річ, у багатьох країнах час�
тиною суспільства й державою
сформована більш гуманна норма
соціальних стосунків. Відповідно,
і хворі на СНІД, і ВІЛ�інфіковані
почуваються там комфортніше.
Але не треба думати, що життя та�
ких людей десь узагалі є комфор�
тним. Наприклад, у США залеж�
но від реґіону ставлення до ВІЛ�
інфікованих і хворих на СНІД —
різне. Пересвідчився у цьому, ко�
ли п’ять років тому відвідував
найбільше місто штату Алабами
— Бернінгем. Там я познайомився
з галеристом, який мав зв’язки із
серйозними фотографічними га�
лереями у провідних містах Аме�
рики. Він зацікавився моїми ро�
ботами, запропонував залишити
йому близько 10 світлини для вис�
тавок і продажу. І ось у той мо�
мент, коли я вже мав їхати, він
фактично зник. Жодні телефони
не відповідали. Врешті�решт ми з
другом знайшли його компань�
йонку. По телефону вона говори�
ла стримано, запропонувала від�
дати роботи їй, якось тягла розмо�
ву, а далі розридалася і розповіла,
що галерист залишився ледь жи�
вий після інфекційного менінгіту,
що друзі по черзі доглядають йо�
го. До того ж з’ясувалося: він —
ВІЛ�позитивний. Він — гей і ВІЛ�
позитивний, отже, у цьому місті
більше мешкати не зможе. Тепер
він переїхав до Нью�Йорка, гале�

рейною справою більше не займа�
ється, працює як художник. Він
більше не приховує свого статусу.
Але змушений був виїхати з Бер�
нінгема. 

— А що наштовхнуло Вас вис�
вітлювати у роботах проблеми
знедолених дітей?

— Безпритульних дітей я по�
чав фотографувати 1996 року для
одного невеликого репортажу, що
стосувався центру Києва: безпо�
середньо Хрещатика і прилеглих
районів. Під час зйомки познайо�
мився із кількома групами вулич�
них хлопчаків і зрозумів, що зні�
мати доведеться довго. Так, по�
чавши фотографувати дітей вули�
ці, в наступні роки зачепив й інші
теми, що стосуються дітей, яким
пощастило менше, ніж їхнім од�
ноліткам. Знімав у місцях, де та�
ких дітей утримували: від прий�
мальників�розподільників, слід�
чих ізоляторів, тюрем, колоній до
інтернатів, дитячих домів, психі�
атричних лікарень, будинків сі�
мейного типу, державних органі�
зацій, які опікуються знедолени�
ми дітьми.

— Такі діти, мабуть, нелегко
йдуть на контакт?

— Діти такі ж різні, як і дорос�
лі. Так само, як і дорослі, одні лег�
ко погоджуються на спілкування,
інші — ні. Я не вмовляю. 

— Щоб зробити такі знімки,
треба увійти в життя дитини,
зрозуміти її. Щоб світлина ожила,
дитина має розкритися…

— Це стосується не лише ді�
тей. Тут, напевно, доцільно гово�
рити про професію фотографа
взагалі. Я знімаю речі, які відбува�
ються насправді. Особисто мене
не цікавить фотографія, що ви�
никла після мого втручання… 

Своє запитання Ви могли б
сформулювати й інакше: як я вхо�
жу в довіру? Важко відповісти. Це
пов’язано з багатьма речами…
Напевно, мені починають довіря�
ти під час спілкування. 

— Це тому, що Ви народилися
фотографом…

— Я народився Сашком Гля�
деловим. Фотографом став. Хоча,
можливо, всередині і було щось,
що дозволяє відчувати світлини.

— Фотографія — річ публічна.
Не кожен погодиться оприлюдни�
ти власні проблеми…

— Я не обманюю людей. Я
кажу, навіщо фотографую. Якщо
людина не проти, я фотогра�
фую її. 

— Ви обіцяєте, що їхню світли�
ну не буде показано принаймні на
їхній батьківщині?

— Обіцяю, але вперше в своє�
му житті стикнувся із ситуацією,
коли мої фотографії були показа�
ні проти моєї волі. Я не хотів би
називати організацію, яка показа�
ла мої світлини, бо поважаю їхню
роботу. Я довго вимагав зняти свої
роботи з виставки. Адже було по�
рушено право людей, яких я фо�
тографував. 

Хоча не може так бути, щоб
ніхто не постраждав від того, що
ти розповідаєш про якусь пробле�
му. Я маю на увазі, що чиясь час�
тина особистого життя стане здо�
бутком інших. Якщо ти йдеш із
купою підготовлених бланків, бе�
реш дозвіл на фотографування і
тільки потім знімаєш, то часто не
розкажеш усієї правди. Тому якщо
я йду вулицею і бачу щось варте
уваги, я піднімаю камеру і знімаю:

можливо, я вже ніколи не зустріну
людини, яку сфотографував. Але
зовсім інакше я працюю з фотог�
рафією у місцях позбавлення волі.
Там я голосно розповідаю, хто та�
кий і навіщо прийшов. І фотогра�
фую тільки після згоди в’язнів. 

— В Інтернеті я натрапила на
таке враження від Вашої виставки
“Без маски” про хворих на туберку�
льоз у російській в’язниці: “Тепер я
точно знаю, де б не хотіла побува�
ти і на що не хотіла б захворіти”.
Як Вам вдаються такі сильні робо�
ти?

— Відповідь проста: ти ніколи
не зробиш сильної роботи, якщо
не заплатиш собою, розповідаючи
про чужі проблеми, біди і біль.

Треба їх принаймні відчути. Якщо
ти не відчуєш, ти не зможеш пе�
редати. Навіть якщо це миттєвий
інпакт, зіткнення з тим, що ти ба�

чиш на вулиці, відгук… Але є ще й
такі речі, як уміння бути ненав’яз�
ливим, непомітним, перебуваючи
дуже близько до людини. Я фо�
тографую, можна сказати, впри�
тул, я не повинен викликати у лю�
дини роздратування чи відтор�
гнення. 

— Вас називають ветераном
“гарячих точок”. Невже не
страшно їхати, скажімо, в ту ж
Інгушетію? 

— Я дуже хотів туди поїхати. Я
бував у місцях, де відбувалися вій�
ськові дії: в Чечні, в Інгушетії. Я
бачив табори біженців. Фотогра�
фував. Інша річ, що Інгушетія —
небезпечне місце. Роботу, про яку
ви запитали, я робив у листопаді
2001 року з організацією “Лікарі
без кордонів”. Я задокументував,
як біженці з Чечні зустрічають
уже третю зиму в Інгушетії. Пере�
ді мною стояло завдання: за тиж�
день відзняти репортаж. Матеріа�
лу вистачило для виставки.

— Такі поїздки, спілкування з
людьми, напевно, відбилися на спо�
собі життя? 

— Протягом усього життя лю�
дина вчиться, сприймає нове у
вигляді досвіду. Я почав профе�
сійно працювати фотографом не
дитиною, а в багато чому сформо�
ваною особистістю, але, звичай�
но, на мене впливає те, через що я
прохожу в своїх роботах. Якби
цього не відбувалося, мої світли�
ни не зачіпали б. Без цього не�
можливо було б роками працюва�
ти над однією темою. Це перетво�
рилося б на конвеєр, що на ньому
людина закручує гайку й робить
це роками. Змінюється модель ав�
томобіля, а її робота — та сама. 

— Інакше кажучи, об’єктив�
ним фотограф не має бути?

— Це дуже цікаве запитання.
Американський фотограф Юд�

жин Смітт, людина, яка все життя
горіла, як факел, казав: він не ві�
рить, що фотограф може бути
об’єктивним у своїй роботі. Він
має бути суб’єктивним. Питання
в тому, якого характеру ця суб’єк�
тивність. Фотограф має бути пал�
ким до того, про що розповідає, та
не повинен втручатися, реалізо�
вуючи власне “я”. Межа тут надто
хистка… 

Мені постійно докоряють, чо�
му я не “показую світла в кінці ту�
нелю”, чому не фотографую кра�
сивого життя. Незважаючи на те,
що протягом року лише моя фо�
товиставка може бути присвячена
іншому боку життя, мене питати�
муть, чому ти показуєш нам це,
покажи щось інше. Чомусь ніхто
не питає тих, хто фотографує, об�
разно кажучи, метеликів і оголе�
них жінок, чому вони не роблять
іншого.

А ще мене постійно намага�
ються прищепити до якоїсь теми,
як у якійсь колекції квіточку чи
метелика приколоти в альбом.
Ага, соціальний фотограф, йди
до цієї сторінки, на такий�то но�
мер. Але я не фотохудожник од�
нієї теми. Я розповідаю про жит�
тя. Бо для людини нічого не було
таким цікавим, і ніщо не є таким
цікавим, і ніщо не буде таким ці�
кавим, як життя, як життя інших
людей. Звичайно, багато зале�
жить від зовнішньої форми,
особливо це стосується творів
мистецтва. Але для такої справи,
як документальна фотографія, то
не проблема. Вона розповідає
про життя. Коли я кажу, що вона
розповідає про життя, маю на
увазі пошук реальності. Вона
розповідає про людину, про її
щастя й біль. Бо на якому б соці�
альному ступені не перебувала
людина і який би ієрархічний
щабель не посідала, вона все од�
но відчуває їх. Часто я знімаю
людей, яким залишилося жити
дуже мало. Такі люди не зважа�
ють, що я фотографую, їхня душа
зайнята іншим… Я також знімаю
людей, які стояли на межі. Такі
люди стають відкритішими або,
навпаки, закриваються в собі,
набувши страшного досвіду. Але
мене як фотографа не дивує зло,
що примножується між ними,
мене вражає глибина людяності,
яка не вміє знищити до кінця са�
му себе. Її я й шукаю.

Розмовляла 
Ольга СКРИПКІНА

ТОЙ, ХТО ЗУПИНЯЄ ЧАС

Паціент С. Помер за сім днів. Одеська інфікційна лікарня. 9 лютого 2005 р.

Паціент М. страждав від сильного болю. 
Давати йому надію було не чесно. Він помер. 
Одеська інфікційна лікарня. 9 лютого 2005 р.

Коли дивишся на світлини Олександра ГЛЯДЕЛОВА, найперше, що вражає, — це правда,
до якої ми не звикли. Вражає життя навколо нас, життя, повз яке йдемо й якого не помічає�
мо. Як воно — бути фотографом і бачити більше за інших? Про це ми говорили із самим фо�
тохудожником, лауреатом міжнародних конкурсів і автором численних виставок. 



4 Український шлях

“СЛОВО Просвіти” ч. 11 (336), 16—22 березня 2006 р. 

Два чинники, що збіглися
в часі, спонукали торкнути�
ся, хоча теж не вперше, цієї
не раз уже обговорюваної на
сторінках багатьох видань
теми і поділитися деякими
власними думками з приво�
ду нинішніх мовних проблем.
Це — злободенне й цікаве
(упевнений, не тільки для
мене) інтерв’ю “Володимир
Яворівський: вихід на мара�
фонські дистанції”, надруко�
ване “СП” у числі 49 за 2005
рік, і випадково почутий в
одній із тодішніх передач Ук�
раїнського радіо політрек�
ламний “ролик”, що на всю
губу, як на Волині кажуть,
вихваляв донедавна взагалі
ще неіснуючу партію “Третя
сила” і був зрежисований як
інтерв’ю із самим, очевид�
но, її лідером. 

Проте лукавство, що випирало
з велемовного “ролика”, спонукає
назвати цю “силу” дещо інакше.
Утім, річ не в назві, а в короткій те�
зі “ролика”, яка переконувала: не
слід вважати окупацією тривалий
період перебування “навіки здру�
женої” України під Росією (що
дехто невдячний робить), оскільки
протягом цього періоду наші куль�
тура й мова під верховенствуючим
впливом російських мови й культу�
ри неабияк ними збагатилися. І як
аргумент на підтвердження тези, —
розлогі міркування про начебто
виключно збагачуючий вплив на
мову та культуру українців мови й
культури сусідів�поляків. Із відвер�
тим натяком на те, що частина Ук�
раїни перебувала під Польщею,
проте окупацією цей період ніхто у
нас не вважає.

В останньому — явна необізна�
ність. Або зумисне намагання вво�
дити люд в оману, позаяк у Західній
Україні, що була під Польщею до
1939 року, понині той час звуть
окупаційним. Не забуваючи, од�
нак, уточнювати, що в XX столітті
польська окупація була тут незрів�
нянно легшою від замаскованої під
визволення окупації комуно�біль�
шовицькою Росією; що завдяки їй
ці терени оминув голодомор 1932—
1933 років, і збереглися у них сили
для того, аби масово протистояти
моральному й фізичному нищен�
ню червоними в роках наступних.
Не випадково ж кілька літ тому
Михайло Свергун із Дніпропетров�
щини мені написав: “На Волинь,
під Ковель, я прийшов з автоматом.
1944 року там був поранений і десь
там єсть і моя крапля крови. Я гор�
дий тим, що визволяв цей край від
німців. Але мені стидно, що привів за
собою совєтів, котрі із західняками
почали робити те, що з нами робили
від 1917 року. Мені гірко, що я, вою�
ючи з гітлерівщиною, на своїх плечах
ніс націям і народам на заході неволю
імперської Росії, більшовизму. Не
мав би воювати за чуже, але й не бу�
ло де подітися...”

Річ, однак, у “збагачуванні”,
що його, як не крути, слід називати
русифікацією, — подобається це
комусь чи ні. Та в засобах, якими
особливо зухвало здійснюється це
тотальне “збагачування” упродовж
років української державної неза�
лежності. Попри все, сьогодні аж
надто важко не погодитися, що од�
ним із найпотужніших засобів пов�
сякчасного зросійщення нашого
суспільства й насаджування у нашу

свідомість думки про неминучу, як�
що не нагальну, потребу вже остоб�
ридлої своєю нав’язливістю офі�
ційної двомовності зостається на�
ше телебачення. Оскільки і на його
каналах не вщухають дискусії з
приводу мовних проблем (а прав�
дивіше — постійно роздмухуваної
“старшим братом” укупі з місцеви�
ми козачками непомірної претен�
зійності російськомовної нацмен�
шини), то не дивно, що на їхньому
тлі так звана мова Вєрки Сердючки
є інструментом зросійщення, мож�
ливо, навіть найефективнішим.
Насамперед тому, що, улазливо
проникаючи в усі шпарини діяль�
ності й побуту українців, тихцем
підштовхує до висновку про буцім�
то взаємозамінність обох мов, які
— “з однієї колиски”. Отже, насад�
жує у повсякденний ужиток пряме
й абсолютно невиправдане кальку�
вання в українську мову низки ро�
сійських слів, як і трактування дея�
ких співзвучних із російськими ук�
раїнських на російський лад.

З огляду на це не доводиться
вже й дивуватися, що в одній із
програм на “Інтері” влітку 2005 ро�
ку українсько�російський суржик
було прирівняно до діалектних ук�
раїнських говірок, тобто названо
мовою народу. Хоча мова україн�
ського народу не тільки істотно
відрізняється від Сердюччиної, а
дуже часто і в значенні слів проти�
лежна тому, про що намагаються
сказати нам із “ящика” поборники
“двуязичія”. Утім, замість комен�
тувати притрушену вже пилом
інтерівську телепередачу про “на�
родну мову”, наведу лише два при�
клади того крайнього анекдотизму,
до якого нерідко призводить вико�
ристання такої мови. Хоча саме
бездумність користувачів такою
мовою і була в одному з цих випад�

ків рятівною особисто для мене.
У 1989 р. керівна в СРСР мос�

ковська компартійна верхівка, без�
порадно намагаючись зупинити
розвал “нєрушимого” Союзу,
гримнула в низи фразою: “Некото�
рые перерожденцы под видом пе�
рестройки и прикрытием гласнос�
ти всячески охаивают нашу пар�
тию и нашу действительность, с
чем мы не можем мириться ни в
коем случае”. Партноменклатур�
ники нижчого рівня одразу ж за�
повзялися до відповідних дій. Ро�
сійське слово “охаівают” калькою
перекинулося в директивну мову
ЦК КПУ, де головним ідеологом
тоді був нині вже “не такий” Лео�
нід Кравчук, зрештою — і в мову

Волинського обкому партії. Ма�
буть, рідко яка нарада в його кабі�
нетах не супроводжувалася різки�
ми нападками “від імені трудя�
щих” на тодішню обласну газету
“Радянська Волинь” (від грудня
2001 року — “Волинь”, із січня
2005 — “Волинь�Нова”), що рап�
том перестала бути слухняним “ор�
ганом”. Аж нарешті прозвучало
конкретно: “Своє невдоволення
тим, що газета охаює нашу дій�
сність, висловили на зустрічах з ін�
формаційно�пропагандистськими
групами колгоспники сіл Мирне і
Підбереззя Горохівського району”.
Як власний кореспондент газети в
цьому районі, я одержав термінове
завдання редактора детально з’ясу�
вати, що говорили на тих зустрічах
колгоспники. Виявилося, критич�
ні їхні зауваги з приводу “охаюван�
ня” газетою “нашої дійсності”
просто сфабриковані. Про це й
розповів читачам “Радянської Во�
лині” (30.01.90) у статті “Апаратна
липа”.

Через якийсь день�другий піс�
ля виходу газети у світ від тодіш�
нього першого секретаря Горохів�
ського РК КПУ Аркадія Верещака
довідався, що чекають на мене сер�
йозні неприємності. І що відповід�
ні документи, за якими “оргвис�
новків” мені не оминути, уже запу�
щені в дію. “За що?” — запитав у
Верещака. “Ну, як “за що”? — не
забарилася відповідь. — За охаю�
вання! Так там написано”. Ось тут і
використав я те, що “випало” зі
статті при остаточному її редагу�
ванні. “За охаювання, — сказав, —

мені тільки подякувати треба.
І “Радянську Волинь” відзначити”.
“Як то?” — здивувався мій співбе�
сідник. “А ви подивіться, що озна�
чає це слово в українській мові, та
й будете знати”. Приблизно через
годину мені зателефонував тодіш�
ній відповідальний секретар Горо�
хівської районної газети Олег Ді�
дик і запитав про тлумачний слов�
ник української мови за редакцією
Грінченка, який, зізнався, “про�
сять принести в райком”. Здається,
серед усіх тодішніх словників тіль�
ки Грінченків і пояснював, що в
українській мові слово охаювати

означає не очорнювати, співзвучно
російській, а прикрашати, прибира�
ти, наводити лад (охайна хата,
охайна жінка), отож є синонімом
до слова причепурювати.

На цьому компартноменкла�
турні оргвисновки щодо мене тоді
закінчилися. Невдовзі дійшла сво�
го завершення й епоха тої запов�
зятливої боротьби з “охаюванням”
та “охаювачами”. Але, як бачимо,
знетворююча русифікація Украї�
ни, котра щодалі наполегливіше
стала випручуватися з “братніх”
обіймів, розгорнулася від початку
дев’яностих років минулого сто�
ліття з новою шаленою силою.
Призвичаювання українців до ук�
раїнсько�російського суржику,

який начебто є “народною мо�
вою”, набуло в очах відомих “собі�
ратєлєй зємєль” особливого зна�
чення. Адже суржиконосців — це
вже зрозуміло із заяв декотрих по�
літиків — завжди є змога постави�
ти до ряду тих, хто начебто гово�
рить “зіпсованою” західним, точ�
ніше — польським впливом (звер�
німо увагу на згадані вище мірку�
вання популяризатора “Третьої
сили”) російською. А коли так, то
й кількість російськомовних, вка�
зуючи на яких ці політики роблять
свої висновки щодо України, ураз
непомірно зростає. І в цьому кон�
тексті аж ніяк не можна забувати
слова нинішнього президента Ро�
сії Владіміра Путіна про Україну
під час зустрічі з тодішнім її Пре�
зидентом Леонідом Кучмою у
грудні 2004 року в московському
аеропорту Внуково�2. “Это пол�
ностью русскоязычная страна, при
чем и на западе, и на востоке”, —
сказав він. Залишається тільки
продовжити думку фразою, що в
певних російських колах повторю�
ється постійно: “Какая єщьо Укра�
іна? Нікакой Украіни нєт і бить нє
может!” Нас же козачки�догідни�
ки сучасних русифікаторів Украї�
ни й далі переконують: “Головне,
щоб люди розуміли один одного.
Та й мови, проникаючи одна в од�
ну, лише збагачуються...”

До якого “порозуміння” при�
зводить кальковане впровадження
в українську мову російських слів і
бездумне послуговування суржи�
ком, говорить “українська” фраза,
що 2005 року від весни до осені

час від часу звучала в рекламі на
тому ж “Інтері”, переконуючи:
“Закалювання, це, безумовно, ко�
рисно для вашого організму”. Ад�
же в українській мові слово “зака�
люватися” означає не загартовува�
тися, як у російській, а, вибачте,
забруднюватися лайном. Утім, ос�
таннє в обох мовах має і спільну
назву. От її варто було б “інтерів�
цям” пригадати, беручись до по�
дібної реклами. Тим паче, що та�
кими “перлами”, як і суржиково�
мовними неоковирностями іншо�
го штибу, своїх глядачів — що ро�
сійських, що українських — ті�
шать вони досить часто.

Та й щодо взаємозбагачуван�
ня — не все так гладко і вдячно.
Ось тут не можна не згадати росій�
ського, або, як за совєцьких часів
прийнято було казати, великого
пролетарського письменника Мак�
сима Горького. Так, того самого
Горького, котрий рішуче відмовив�
ся видати обов’язковий за СРСР до
вивчення в навчальних закладах
роман “Мать” (не думаю, що укра�
їнці від того збідніли. — П. Б.) у пе�
рекладі українською, вважаючи за
звичкою великороса нашу мову
лише “нарєчієм”. У молодості
Горький, себто Алєксєй Пєшков,
чимало часу бродяжив. Бомжував,
теперішнім сленгом говорячи, і на
території України, яка багато чим
його вразила. Отож у названому
оповіданням нарисі “Ярмарка в
Голтве” (село на Полтавщині. —
П. Б.) і написав про Україну й ук�
раїнців: “Все делается... основа�
тельно, вдумчиво. Ядреной и кру�
той ругани Великороссов, от кото�
рой дух в груди спирает и глаза на
лоб лезут, не слышно, — ее заменя�
ет легкий юмор, щедро украшаю�

щий речи. Не слышно и велико�
росского “тыканья”.

Як бачимо, висока мовна
культура наших предків, допоки
сам не захворів тою ж велико�
роською зарозумілістю, виклика�
ли тоді у з малих літ звиклого до
“славної” російської матюшні
Горького справжнє зачудування.
Як і поважливе їхнє ставлення до
співбесідника. Надто ж до людей
старшого віку. Тепер же, мабуть,
жодного села в Україні не знай�
деш, де не почуєш матюка, прой�
шовши лише однією якоюсь ву�
лицею. Матюкаються молоді і
старі, чоловіки і жінки, хлопці й
дівчата. Матюкаються, незалежно
від рівня освіти й соціального
становища. Матюкаються ще не
всуціль, але вже від сходу й до за�
ходу України включно. Цікаво,
що й матюкаються переважно не
зі зла, не спересердя, а просто
так, “для зв’язки”. Тому й здаєть�
ся іноді, що, аби хтось вилучив із
мови таких людей непристойно�
щі, ці люди умить заніміли б, по�
заяк інших слів, загублених у про�
цесі “збагачування”, не мають ані
на язиках, ані в головах. Тоді як
лише письмово зареєстрованих
російських нецензурних слів, що
ними послуговуються, є аж 40 ти�
сяч! Дедалі більше вломлюється
нецензурщина в українську куль�
туру з російських бойовиків, що їх
бачимо на екранах своїх “ящи�
ків”, щодалі частіше затирається
під приводом реалізму і в україн�
ську літературу.

Тим часом до 1939 року, коли
захід України був “визволений”
від поляків, а “визволителі”, кот�
рі доти “збагачували” тільки схід,
тепер узялися “збагачувати” вже й
західняків, у волинських, наприк�
лад, селах до чогось подібного, за
свідченнями людей старшого по�
коління, не опускався жоден, хто
хоч трохи переймався добрим
своїм іменем. А “велікорусскоє”,
за походженням, тикання нині не
вивітрюється і з кабінетів найнай�
найвищого нашого чиновництва.
Кому корисне таке взаємозбага�
чення й “закалювання”, доречно
було б, про “народну мову гово�
рячи”, поміркувати й на “Інтері”,
і на інших каналах Українського
телебачення. А принагідно, поза�
як із дечим асоціюються, прига�
дати слова з пісні Владіміра Ви�
соцкого: “Большое наше рас�
пропространенье особенно замет�
но вдалеке. В общественном па�
рижском туалете есть надписи на
русском языке”. Чи не з огляду на
таку поважну обставину й намага�
ються декотрі наші політики
будь�що зробити “язык распроп�
ространенья” другою в Україні
державною мовою?

Із огляду на це й запам’яталося
мені згадане вище інтерв’ю голов�
ного редактора “Слова Просвіти”
пані Любові Голоти з Володими�
ром Яворівським.

Зокрема в тій частині, де йдеть�
ся про слова, якими на президент�
ських слуханнях у грудні минулого
року Президент України Віктор
Ющенко чітко сформулював своє
ставлення до проблем, пов’язаних
з українською мовою та літерату�
рою, і які на офіційний президент�
ський сайт в Інтернеті чомусь не
потрапили. Мабуть, не потрапили
через випадковий недогляд когось
із президентського оточення. Але
чомусь здається, що саме там, де
подібні недогляди мають місце, і
вбиваються в наше життя гострим
клином усілякі треті сили.

Петро БОЯРЧУК,
журналіст, письменник,

м. Горохів Волинської обл.

ОХАЮВАННЯ ЧИ «ЗБАГАЧЕННЯ» МАТЮКОМ?

До 1939 року, коли захід України був “визволений” від поляків, а
радянські “визволителі”, котрі доти “збагачували” тільки схід,
тепер узялися “збагачувати” вже й західняків, у волинських, на"
приклад, селах до матюків, за свідченнями людей старшого поко"
ління, не опускався жоден, хто хоч трохи переймався добрим сво"
їм іменем.

“Все делается... основательно, вдумчиво. Ядреной и крутой
ругани Великороссов, от которой дух в груди спирает и глаза на
лоб лезут, не слышно, — ее заменяет легкий юмор, щедро украша"
ющий речи. Не слышно и великоросского “тыканья”.

Максим Горький про Україну й українців 
в оповіданні “Ярмарка в Голтве”

СЛІДАМИ НАШИХ
ВИСТУПІВ
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У лютому, коли зустрілася зи�
ма з весною, на Київській книж�
ковій фабриці за її новою адресою
на вулиці Ушинського, 40, Євген
Степанович Товстуха представляв
свій новий альбом “Барви слова і
пензля”. В основу його лягла та
персональна художня виставка,
що з першим снігом відкрилася
торік у Яготині, у флігелі Тараса
Шевченка.

І от уже з автографами — на
вічну творчу молодість чи з інши�
ми побажаннями — ця виставка
перейшла до шанувальників його
творчості — просто в директор�
ському кабінеті на фабриці, де вис�
тавка ущільнилася до розміру со�
лідної книжки. Відповідальний за
її випуск Віталій Карпенко згаду�
вав студентські роки, адже зазнало
це покоління брежнєвську пос�
твідлигу, коли нищили творчу дум�
ку і в літературі, і в мистецтві, і в
медицині. Борис Олійник і Петро
Засенко, чия дружба з Євгеном

Товстухою ось уже півстоліття так
само чиста, чесна і принципова,
згадували, як доводилося долати
підступні виступи цензорів і ре�
цензентів, щоб дійшли до читача
Товстухині вірші й розвідки. 

Сьогодні, коли знаний не тіль�
ки в Україні медик, учений, літера�

тор Євген Товстуха є одним зі взір�
ців українства, а не тільки рятівни�
ком для стражденних, кому вияви�
лися безсилі допомогти інші ліка�
рі, не так уже й просто порахувати
ті крила, якими щедро наділений
від Всевишнього цей дивовижно
світлий, добрий чоловік.

Традиційна медицина в держав�
ному розумінні й та, що з правічних
народних традицій зберегла для
нинішньої науки лікування трава�
ми, — це два крила. Музика й жи�
вопис, що виданий Академією ори�
гінальних ідей України, — ще два
крила. Професор Василь Забашта,
який навчав Євгена Товстуху ще в
художньому інституті, хоча йому
виповниться ось уже дев’яносто,
приїхав привітати з новим видан�
ням свого учня, як вітав його не�
давно на відкритті художньої вис�
тавки в Яготині. Бо сила духу цих
людей додає і фізичної сили, щоб і
надалі працювати творчо. І хоча
змінилося нині живо�письмо Євге�
на Товстухи, а однаково правдиві й
оті студентські — зі свіжозораними
чорноземами етюди, і тонке мере�

живо над землею, де відкриваються
художникові, а відтак і глядачеві
потайні й водночас промовисті віб�
рації — подихи нашої землі.

Але ж не вміщається Євген
Товстуха сам у себе. І ще два крила
— дослідництво історії рідного на�
роду, українського етносу, і така
близька до традиції української
пісні поезія, що супроводжує його
картини в альбомі�каталозі, — ви�
водять образ нашого сучасника на
знаковість шестикрилого Серафи�
ма. І це при тому, що аж ніяк не
святий, а тим паче не святенник
він у житті. 

Євген Товстуха не приховує
свого віку — йому 72. Жодної хви�
лини у житті він не витрачає на�
марно, але ніколи не шкодує часу,
щоб комусь у чомусь допомогти, бо
знає, наскільки потрібна людині
радість, аби бути здоровою і актив�
ною. Тож книжки і картини його
цілющі, як і дивовижні напої, кот�
рі допомагають людині сприйняти
благословенну силу, розлиту Все�
вишнім в усьому Всесвіті.

Ганна КОЗАЧЕНКО, 
член правління Українського

фонду культури
Фото В. Коскіна

БАРВИ СЛОВА І ПЕНЗЛЯ НЕ КУПУЙТЕ
ПЕРВОЦВІТІВ! 

Ідеться передусім про зворуш�
ливо ніжні “червонокнижні”, зника�
ючі весняні квіти: кримські підсніж�
ники складчаті і цикламени Кузнє�
цова.

Попри численні застороги еко�
логів, адміністративні стягнення,
штрафи від 51 до 170 грн. із кон�
фіскацією незаконно зірваних
“очей землі” й відшкодуванням
збитку в розмірі 3 гривні за кожен
екземпляр, торгівля ними в останні
роки набула загрозливих масшта�
бів. При тому, що з 14 видів крим�
ських “червонокнижних” ранньок�
вітучих рослин, 6 видів є ендеміка�
ми, тобто зустрічаються лише тут. 

Проте понині на території Укра�
їни й Росії в реалізаторів вилучають
мільйони підсніжників і сотні тисяч
цикламенів Кузнєцова. Зважте,
попри принципову боротьбу з цим
видом бізнесу, з кожним роком
об’єми вилучених квітів збільшу�
ються, а в довкіллі їх усе меншає.
Крим залишається основним пос�
тачальником ранньоквітучих рос�
лин, що реалізуються на велетен�
ській території колишнього СРСР. 

Чому не вражає нас те, що за
останнє десятиліття флора півос�
трова втратила вже 39 видів уні�
кальних рослин? І цей згубний про�
цес триває. Щовесни велетенську
кількість ендеміків — підсніжника
складчастого в гірському Криму по�
варварському знищують разом із
цибульками збирачі для наживи.
Фахівці вважають, що це може нев�
довзі призвести до неминучої заги�
белі таких цінних для краю й усієї
землі видів. Закони ж природи такі,
що якщо ми й далі будемо байдуже
ставитися до жорстокого винищен�
ня беззахисних провісників весни,
то й берегти скоро буде нічого.

Саме з метою охорони тендіт�
них рослин від браконьєрського
розгулу й нині вкотре розгорнулася
операція “Первоцвіт”. Цього року
вона триватиме до кінця квітня.
Спільні акції держінспекторів, Рес�
комприроди Криму, співробітників
держлісінспекції, Рескомлісу авто�
номії, МВС, громадських екологіч�
них організацій, посилення контро�
лю в місцях зростання й можливого
продажу “червонокнижників” на ав�
тошляхах, авто� і залізничних вокза�
лах, в аеропортах стануть ефективні�
шими, якщо кожен із нас усвідомить:
рідкісних весняних квітів краще не
рвати й не купувати — вони красиві�
ші у природному середовищі. 

Віктор ХОМЕНКО,
Крим

ПОДІЛЬСЬКИЙ
РІК КОБЗАРЯ

Завжди особливо урочисто
проходять Шевченківські дні в На�
родному Домі Хмельницького
міського товариства “Просвіта”.
Ось і цього року до 192�ї річниці від
дня народження Великого Кобза�
ря в читальні розгорнута книжкова
виставка “Свою Україну любіть”. У
світлиці учасникам програми
“Просвіти” та всім бажаючим про�
понується перегляд відеофільму
“Той, хто прорік націю”. Для хмель�
ницьких просвітян рік 2006�й — це
подільський рік у житті Тараса
Шевченка. Отож на ознаменуван�
ня 160�річчя його перебування в
нашому краї спільно з обласним
управлінням культури та туризму
готується до друку репертуарний
збірник “Вокально�музична Шев�
ченкіана композиторів Хмельнич�
чини”.

Зоя ДІДЕНКО,
голова Хмельницької міської

“Просвіти”

МАТИ�ЗЕМЛЯ

У широкій і різнобарвній плеяді
представників нашої флори почесне
місце займає липа. Це дерево в Укра�
їні оповите особливою шаною: ли�
пами обсаджували шляхи, дороги,
садки, обійстя, замки, храми; крім
цвіту і медоносу цінувалася дереви�
на. З неї виготовляли музичні інс�
трументи, різьбили іконостаси, ди�
тячі іграшки, робили речі господар�
ського вжитку. Вельми практичними
в побуті були діжечки, видовбані з
осердя старих дерев. У липівках (так
називалися ці посудини) тримали
мед; лікувальний продукт добре збе�
рігався, не втрачаючи впродовж де�
сятиліть своїх смакових і цілющих
властивостей. Світло�жовтого ко�
льору, часом зеленкуватий, із ніж�
ним запахом цвіту, липовий мед —
кращий серед багатьох сортів: дуже
смачний, корисний для здоров’я.

Зібраний із липового цвіту мед у
народі називають “липцем”. Можли�
во, й назва місяця пішла від “липцю”
— періоду основного медозбору.

Як і дуби, липи також досягають
поважного віку, тривалістю кілька
століть. Були вони очевидцями бо�
йових звитяг наших предків, свідка�
ми важливих історичних подій. Усі
знають про Підгорецький замок на
Брідщині. Поблизу нього росте ста�
резна липа з могутніми кронами, а
товщина стовбура така, що кілька
людей можуть його обхопити. Ка�
жуть, під цим деревом відпочивав
Богдан Хмельницький, коли штур�
мував старовинний замок.

Коли 1848 року в Галичині було
ліквідоване кріпосне право, то для
увічнення цієї події селяни споруд�
жували хрести Свободи. Стоять во�
ни й донині біля церков, при в’їзді
в села, обабіч доріг. У багатьох на�
селених пунктах ці пам’ятники об�
саджені липами.

Але поговорімо про липові алеї,
які навіюють лірично�інтимний нас�
трій і зберігають спомин людських

почуттів — щиросердних і палких. У
селі Куткорі, що неподалік вузлової
залізничної станції Красне, росте ли�
пова алея, посаджена ще наприкінці
XIX століття. Росте як спомин про
кохання польської графині Вероніки
Лончинської і 23�річного офіцера ці�
сарської армії Станіслава Міцев�
ського. Кохання пристрасного, дра�
матичного і, на жаль, трагічного.

Тодішній власник Куткора —
польський граф Генріх Лончин�
ський — спорудив для сім’ї доброт�
ний палац, заклав парк із рідкісни�
ми породами дерев, захоплювався
полюванням. Часто гостювали в
нього шляхтичі. І хоча маєток не був
основним місцем проживання ро�
дини графа, але Вероніка, його дру�
жина, дуже полюбляла відпочивати
у цьому мальовничому куточку.

Неподалік їхнього маєтку, де авс�
тро�угорські вояки проходили військо�
вий вишкіл, вона і зустріла Станіслава.

Однак щастя тривало недовго.
Довідавшись про зраду дружи�

ни, розгніваний граф Генріх викли�
кав молодого офіцера на дуель, яка
відбулася біля лісу 14 квітня 1877
року. Були і секунданти з Буська.

За правилами стріляли із зав’яза�
ними очима. Кидали жереб: право
першого пострілу випало графу.

Куля, яка влучила в Станіслава,
була смертельною. Стікаючого кро�
в’ю офіцера привезли до палацу
Лончинських. Його поховали на
місцевому цвинтарі, у графській
каплиці. Такою була воля Вероніки.

Невдовзі вона розлучилася з чо�
ловіком, а на спомин про кохання
до Станіслава звеліла посадити по
обидва боки дороги з лісу до маєтку
липову алею. Місцеві мешканці й
досі називають її алеєю кохання.

Ігор БІДЮК,
с. Йосипівка на Львівщині

ЛЮБОВНА ІСТОРІЯ ЛИПОВА АЛЕЯ ЯК СПОМИН

Усе найсвятіше,
Що мав у житті, —
Це була Мама.

Ярослав Ярош

Теплою урочистістю була напов�
нена літературно�музична компози�
ція “Висока сосна”, присвячена 80�
річчю від дня народження мами
письменника Ярослава Яроша —
передчасно згаслої Софії Василівни
Ярош (з дому — Василик). Святку�
вання відбулося в загальноосвітній
школі�садку № 7 м. Івано�Франків�
ська (директор Марія Ільків, депу�
тат міської Ради).

Заслужений діяч мистецтв Укра�
їни Ярослав Ярош із хвилюванням
згадував свою маму Софію, яка нав�
чила його любити рідний край та
Україну, мову, історію українського
народу, берегти традиції і звичаї,
шанувати людей та їхню працю,
обстоювати правду і свободу, спра�
ведливість, вірити у краще життя,
творити добро чесною душею і чис�
тими щедрими руками. Вона горди�
лася тим, що була ровесницею Зе�
новії Франко — внучки Великого
Каменяра.

У студентські роки Ярослав за�
писав від Софії Василівни багато
народних пісень (окремі з них над�
рукував у івано�франківській облас�
ній молодіжній газеті під рубрикою
“Пісні моєї матері”), згодом — пісні

січових стрільців та вояків Повстан�
ської Армії (видав невеликими збір�
ками у час національного пробуд�
ження).

Ось дві строфи із синового вір�
ша:

Чи літо квітує, чи зріє весна,
Чи осінь, зима — дощ, завія,
Мене зустрічає січнева сосна —
Мати — смуглява Софія…

Свята. Гоїть серце і душу мою.
Лиш мама. В найтяжчих 

моментах.
Між тисяч облич я її впізнаю:
Сонце — на всіх континентах…
Згадуючи про Софію Ярош,

учасниця національно�визвольних
змагань, політкаторжанка, голова
обласної організації Всеукраїнської
Ліги Українських Жінок Стефанія
Костюк�Процак підкреслила, що
при спілкуванні вона справляла
враження високоосвіченої інтелі�
гентної людини, хоч не закінчила
особливих шкіл, завжди всіляко під�
тримувала і розраджувала в біді ін�
ших, допомагала, як могла…

Спогадами про матір Я. Ярош
поділився історик, доцент Івано�
Франківського університету імені
В. С. Стефаника, активіст “Просві�
ти” Петро Арсенич та лауреат літе�
ратурної премії імені Марка Черем�

шини краєзнавець Теофіл Виног�
радник — і наголосили, що Софія
Василівна була не лише чуйною ма�
тір’ю і доброю, жвавою господинею,
але завше гостинною, щедрою, умі�
ла створити веселу, радісну, добро�
зичливу атмосферу…

Своїми роздумами, міркування�
ми про важливу роль Матері у вихо�
ванні дієвого патріотизму, у форму�
ванні громадянської позиції та наці�
онального світогляду, у прищеплен�
ні любові до отчого дому, до Вітчиз�
ни обмінялися директор Івано�
Франківської обласної бібліотеки

для юнацтва Світлана Шаган, депу�
тат міської Ради м. Івано�Фран�
ківськ Марія Ільків, заступник ди�
ректора з виховної роботи Івано�
Франківського природничо�мате�
матичного ліцею Галина Гайдабура,
педагоги�літератори шкіл Прикар�
паття…

Учні 4�го класу школи № 7
Б. Курчак, Г. Кочур, О. Гулин, Б. Жи�
бак, М. Процідак прочитали вірші
Я. Яроша “Пісня України”, “Три зо�
рі на яворі”, “Молися, дитино”,
“Пташиний рік”, “Тобі будувати
світ”, а хлопчики і дівчатка груп “Со�
нечко”, “Віночок” долучилися до
учасників святочного дійства із по�
бажанням щастя, здоров’я, а поруч із
дітьми були їхні педагоги і виховате�
лі Людмила Штогрина, Валентина
Козак, Оксана Сеник, Ольга Яців,
Надія Бідюк, Євгенія Худяк…

Спільною молитвою за упокій
душі незабутньої матері поета закін�
чилася літературно�музична компо�
зиція “Висока сосна”… Свічка з по�
лум’ям тихо скапувала при теплих
словах під вишиваним рушником
біля портрета уважної, доброї, муд�
рої Софії.

Надія КАРДАШ,
Надія КЛИМЧУК,

педагоги,
м. Івано�Франківськ

ПАМ’ЯТЬ МАМО СОФІЄ, МАМО ЗІРКО

ДОБРА НОВИНА
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М ова — властивість живого й апофеоз
життя, а загрозу життю становить не
лише ядерна зброя й наслана чума.

Винародовлення не конче має бути кривавою
війною проти країни, масовим голодомором
населення або репресіями колонізатора�оку�
панта проти еліти. Досить отруїти свідомість,
нагидити людям у душах, відібрати цінності
духу, традиції і цноти. Життю не треба клітки
й наруги, щоб не сіятися й тихо згаснути.
Вистачить галасливої реклами речей інтимної
гігієни, щоб народжуваність різко впала. 

Серед знамень нашої доби — російсько�
мовні оголошення в газетах про численні
курси англійської мови, двомовні телефонні
автовідповідачі, що не говорять українською,
англомовні вивіски на міністерствах, пові�
домлення абонентам мобільних телефонів від
“Київстар” (Kyivstar — не “Зоря Київ” чи
“Київська зіронька”) “Na Vashem schete … grn.
Usluga deystvitelna do…” (“На Вашому рахунку
... грн. Послуга дійсна до ...”), засилля гібри�
дів на взір назви журналу КиевCity (який по�
дає себе як “настільний для киян”, ніяк “не
для туристів”; мовляв, що ці українці роблять
у Києві й звідки вони тут взялися?), невит�
равні kiev і kharkov у всесвітній електронній
Павутині, охрещеній Інетом.

Показові в національному тезаурусі по�
нять наклейки на пляшках горілки з тутеш�
нього збіжжя й різке — надто на тлі асорти�
менту хліба — зростання кількості назв сортів
оковитої. Полиці універсамів, тобто вже су�
пермаркетів, де безперестанку лунають чужі
пісні й реклама, заставлені довгими рядами
брендів із лейбелами. Ось лише деякі: Posolska,
Extra, Starorusska, Pshenichna (Ukrainian Vod�
ka), Hetman Vodka (distilled and bottled in Ukrai�
ne), Hetman Petro Sahaidachny, Soyuz<Victan
Classical Pure Vodka, Soyuz<Victan Luxe Premium
Vodka, Gorilka (Genuine Ukrainian Vodka), Medoff
Classic Vodka, Medoff Original Vodka, Medoff Gold
Vodka, Medoff Royal Vodka, Medoff Silver Honey<
Smoothed Vodka, Medoff Vodka Wild Honey, Status
Original Premium Vodka (product of Ukraine), Kiev
(Export Vodka), Lady Demidivska (Real ? Ukraini�
an Vodka), Status Classic, Sputnik (Russian Vod�
ka), Stoletov Vodka, Stoletov Vodka Ultra Premium
(made in Ukraine), Nemiroff (product of Ukraine),
Nemirovskaya Vodka (Osobaya), Nemiroff Light
(бренд № 1), Premium De Luxe Ukrainian Vodka
Nemiroff, Premium Currant Nemiroff De Luxe Uk�
rainian Vodka, Nemiroff Lex Vodka, Еталон Black
Ice, Artemida Офіцерська, Artemida Pfersich
Schnaps (шнапс персиковий), Admiral Vodka Ce�
lebrating 300 years of the Russian Royal Navy (тоб�
то до 300�ліття російського “королівського”
флоту — product of Ukraine), Олімп Катерина
Велика (це та з людоїдів, катів України, за вис�
ловом Т. Шевченка, що “доконала вдову си�
ротину”), Vodka Stolnaya Штофъ (Київ), Vodka
Stolnaya Luxe Штофъ, Диканька Elite Superpre�
mium (Dikanka Original Ukrainian Gorilka), Hel�
sinki Vodka Зимняя столица (і дрібно — горілка
Зимова столиця), Helsinki Vodka Ледовый дво�
рец, Shustoff Водка люкс, Водка Шустов (Одеса,
ліцензія № 72 — хтось же її видавав!), 5 капель
Light (Донецьк), 5 капель Клюква, Гран при
(product of Ukraine), Мировая чекушка (стакан
особой водки — м. Золотоноша), Сокровище Ру�
си, Водка особая хлебная, Мьрная Business Class
Cranberry Vodka, Мьрная Business Class Platinum
Vodka, Мьрная Business Class White Gold Vodka,
Мьрная водка Древній Кіевъ, Мьрная Zubrivka,
Мьрная водка на молоке (сделано в Киеве — та�
кож на желтках, на сухарях, на молоке с медом,
добрая, Застолье тощо)... Усе це — на зло чин�
ному Закону про мови, за яким (статті 35 і 36)
тексти реклами й маркування товарів повинні
виконуватися українською мовою, а україн�
ські назви в товарних знаках “іншими мовами
не перекладаються”. 

Чим полиця пляшок — не ключ і не клич
до знань, не посібник, що відкриває шлях до
першотворів Байрона й Лонгфелло? Упевнені
ж новітні шинкарі, що українські “дегустато�
ри” не сплутають currant і cranberry — смороди�
ну, нагороджену на йогуртах зайвим означен�
ням чорна, і журавлину, що її тіснить у суржи�
ку клюква!.. Не бариться тут і поміч під омофо�
ром Міносвіти. Тим часом медалісти київських
шкіл, де англійську мову вивчають із 1 по 12
клас, не знають, на яку ступити і знічуються,
розгублюються і спантеличуються, торопіють і
тетеріють, ніяковіють і конфузяться, вом�
плять і бараніють, почувши щось на кшталт
“Порский проноза такий шарварок здійняв, що
нетяга відсахнувся й закляк, мов сохатий”.

Цікаво, що в рекламних газетах, як�от
“Експрес�об’ява” та “Aviso”, на одного репе�
титора з української мови знайдеться до пів�
сотні охочих навчати своїх земляків мови анг�
лійської. Володіння англійською в багатьох
українських фірмах та установах стало неод�
мінною умовою прийняття на роботу, в усяко�
му разі бажаною ознакою кваліфікації, тоді як
вимога досконалого, професійного знання мо�
ви свого громадянства зазвичай не висуваєть�
ся, з чого аж ніяк не випливає, що вона апріор�
на: під приводом пошани до особистої свобо�
ди нею просто нехтують. Також набути грома�
дянства, не опанувавши української мови, в
Україні де�юре не можна, а фактично право
виборчого голосу надається будь�кому, хто
глухий до споконвічного голосу землі й ним
нехтує. Тим самим топчуть Конституцію, яка
зобов’язує державу дбати про єдність нації. Го�
ді й припускати, що таким способом Україну
розколюють, знеособлюють і паралізують ні�
бито знехотя чи здуру — поза широкомас�
штабними програмами, під які затверджено
концепції і фінансування.

Семіосферу столиці добре ілюструють ви�
віски кільканадцяти десятків магазинів, кафе
і яток у підземеллі Майдану Незалежності.
Власне, це зухвала афіша незалежності від
України. Латинка тут переважає, кирилиця
здебільшого транскрибує чужі слова, україн�
ських же назв — сущий дрібок. Такою бачать
усю Україну в майбутньому. Але чому такий
ідеал нав’язується Тарасовій землі — ніби не�
нароком і майже всуціль анонімно?..

Цікаво глянути на взаємопроникнення
мов очима редактора й перекладача. Мабуть,
ніхто не буде заперечувати, що редактор по�
кликаний стояти на сторожі чистоти мови, а
потреба перекладу свідчить про наявність від�
мінної, окремої мови. Мовний мішанець та�
кож тяжіє до послідовності й усталеності, а
віддалення його словника від кожної з донор�
ських норм буває більшим, ніж лексична від�
стань між деякими спорідненими мовами.
Тим�то правлення суржику цілком сходить за
переклад, принаймні — за допереклад того,
що гідне назви недоперекладу. Самі терміни
варваризація та інтерференція можна вважати
прикладами того, що вони позначають.
С. Караванський, котрий уклав чималий ре�
єстр “модерних заморян”, радить переклада�

ти їх лексикою питомою і старшою: гарнізон
— залогою, генерацію — поколінням, індекс —
покажчиком, колізію — зіткненням, фактор —
чинником, шофера — водієм тощо. Безперечно,
таке перевираження має системний характер
і його можна застосувати до обсяжного кор�
пусу текстів. Щоправда, навряд чи вдасться
дискотеку замінити балом або танцями, а за�
одно й нафту — ропою, склозавод — гутою,
спиртово�горілчаний — ґуральнею. Спроби
трапляються, здебільшого — задля колориту.
Наприклад, кафе<бар іменують на вивісках
корчмою або шинком. Але вертеп — явище
цілком сучасне, а не старовинне, як подає
його академічний “Словник української мо�
ви”, по суті, — боязкою ідеологемою, спря�
мованою проти народної традиції. Таким чи�
ном, заклик “До джерел!” вимагає уточнень і
застережень. Зокрема доведеться розібрати�
ся, що віднести до історизмів, що — до арха�
їзмів, а що — до призабутої питомої лексики,
котрою цілком можна перекласти й тим са�
мим відвернути навалу чужих слів. Зусилля
перекладацьке має відповідати потужності
самої навали, яка вже дозволяє тлумачити са�
му себе не вторгненням і нашестям, а інвазією

і агресією. Та навіть інвазію — агресією, тобто з
англійської мови англійською (а в глибшому
корінні ще й із латини латиною) в межах ук�
раїнської. Також брифінг — прес<конференці�
єю, блокбастер — бестселером, гамбургер і чіз�
бургер — сандвічем тощо.

Латинізм процент редактори останнім ча�
сом затято перекладають відсотком, тоді як
ще недавно це були рівноцінні синоніми. У
мовній свідомості багатьох українців визріває
ставлення до процента як до лексеми небажа�
ної, що їй належить бути в пасивному слов�
нику або у словнику для характеристичних

оказій, а радикальні пуристи взагалі не вва�
жають процент словом української мови. У
футбольній говірці намітилася традиція замі�
нювати деякі англіцизми словами своїми й
прозорішими, як�от голкіпера — воротарем.
Однак таку схильність громади очищувати
свою мову від запозичень в добу глобалізації
переважує потужна тенденція творення між�
народного словника — часто�густо, а надто в
термінології, коштом відречення від питомої
рідної лексики на користь позичок із чужої.
Кисень потісняють оксигеном, вуглець — кар�
боном тощо. “Війна синонімів” варта пильні�
шої уваги, бо утверджує чи відкидає потребу
самого перекладу, серед важливих функцій
якого — захист і плекання мови, збереження
розмаїття самобутніх способів бачення світу.

Тут варто відволіктися в діахронію і згада�
ти численні переклади з давньої мови сучас�
ною — відсвіжені епоси, літописи, ділові уго�
ди, поезію середніх віків. Із великою натяж�
кою таке осучаснення (хтось скаже — модерні�
зацію) можна назвати внутрішньомовним пе�
рекладом, бо мова минулого живе в теперіш�
ній не лише у вигляді стійких парадигм, а та�
кож як окрема цілісна підсистема. Ця “мова в
мові” надається для стилізації в історичних по�
вістях і романах, проте непридатна для опису
реалій сьогодення. Нею ніяк не відтвориш чо�
гось на зразок “скинь мені есемеску на мобілку”
або “Клава з мамою здохли” (вийшли з ладу
клавіатура й материнська плата комп’ютера). І
що істотно — мова давнини очуднена й недо�
хідлива, тобто вже “мова поза мовою”, через
що й постає потреба перекладу як такого. 

Власне, з огляду на те, що віддалення мов
у часі, як і розходження мови�предка на спо�
ріднені мови та поріднення далеких мов у гіб�
риді, — процес тривалий і незворотний, проб�
лема переходить з окремішності мов на їхні
назви та ступінь схожості їхньої будови. Це чу�
дово ілюструють сучасні переклади роман�
ськими мовами з латини (проте годі шукати
перекладів із румунської на “молдавську”). Та�
кож — переклади з мов�джерел мовами�мі�
шанками. Деякими з мов�піджинів послугову�
ються мільйони людей, а для сотень тисяч во�
ни вже рідні, отже, креольські. Щоб бути ін�
шою і окремою, мові доволі ознак системної
цілості. Перекладають також із мов майже ціл�
ком зрозумілих, як�от із білоруської україн�
ською. За ужитковою лексикою обидві нині
ближчі одна до одної, аніж до самої себе доби
Франціска Скорини, Лаврентія Зизанія, Пам�
ви Беринди і Мілетія Смотрицького. Крапки

над “і” розставляє етимологія, нагадуючи, що
всі розвинені новітні мови несуть у собі істо�
рію зносин між народами, складаються майже
всуціль із різночасових запозичень і постали
шляхом стадіального олітературення суржику.
Суржик ніколи не зникав із мови. Мову зав�
жди підживлювали й калічили з подачі сусідів,
бо жодне плем’я не могло обійтися лише своїм
розумом і словом. В українській мові, півтора�
тисячолітній вік якої ведуть від великих пере�
селень і поділу слов’янства, є слова в кілька ра�
зів старші від неї самої, що сягають кам’яної
доби. Мова безперервна і всюдисуща, тим�то її
відгалуження й етапи розвитку, етномови й ді�
алекти — завжди умовні в назвах.

Переклад із суржику літературною укра�
їнською мовою — це будні видавничого ре�
дактора ХХ століття. На рубежі тисячоліть за�
панувала мішанка, тобто недопереклад зовсім
іншого ґатунку. В курсі з редагування пере�
кладу автор цієї розвідки пропонує студентам
зразки укрлишу перекладати двічі, україн�
ською та англійською мовами, — окремі ре�
чення, як�от “На рецепції офісу депресивна ті�
нейджерка перманентно полишає месиджі, ад�
ресовані ексклюзивно босу”, а також чималі
тексти.

Чи подякують нам нащадки за таку говір�
ку�новомову, сиріч ньюспік, що претендує на
вселенський статус? Сьогодні метастази мод�
ної хвороби лише послаблюють тіло нашої
мови, сила якої все ще обнадіює завдяки іму�
нітету норми, виплеканої цвітом письменства
й науки. Пристрасть до запозичень оберта�
ється не так поповненням ресурсів, як витіс�
ненням питомих. Варваризація і суржикізація
знижують рівень мислення і порозуміння,
спричинюють самовідсторонення і самоза�
буття. Всі кари за саможерство передбачити
важко. Та, очевидно, нам доведеться самих
себе перекладати — ще й зі значними втрата�
ми змісту. Примітно, що італійці не перекла�
дають Данте, іспанці — Сервантеса, англійці
— Шекспіра, тоді як українці тлумачать знач�
но ближчих у часі видатних співвітчизників.
Це означає, що замість природної зміни й
повноцінного розвитку мови маємо повзучу й
руйнівну її заміну. Зникнення ж найменшої
мови збіднює все людство.

Ми перекладаємо для себе не тільки пое�
зію Д. Наливайка, М. Смотрицького та інших
українців — сучасників Шекспіра, а й голос
Г. Сковороди. Ось чим редколегія Гарвард�
ської бібліотеки давнього українського пись�
менства на чолі з О. Пріцаком обґрунтовує
потребу в перекладній серії, розпочатій тво�
рами Г. Сковороди: “Староукраїнська мова
досить віддалена від сучасної живої літератур�
ної мови, її вивчення в Україні занедбано (ра�
зом із нашою історією — В. Р.), тому для до�
несення величезного масиву давніх текстів до
широкого читача, на поставлення безцінних
духовних надбань минулих віків на службу
розбудови національної культури в умовах
становлення й зміцнення незалежної України
розпочато переклад корпусу давніх творів на
сучасну літературну мову... ГБДУП ставить
своїм завданням... повернути до активного
функціонування напівзабуті нині незліченні
духовні скарби, що засвідчують високий рі�
вень мистецтва слова українських середніх ві�
ків, утверджують державну, історичну та
культурну традицію українського народу”.

Сьогодні “Енеїда” І. Котляревського пода�
ється українцям із чималим словничком, де
використано тлумачник, укладений самим ав�
тором для читача російського. Колоритний
опис троянців — “осмалених, як гиря, ланців” —
пересічному читачеві вже незрозумілий, хтось
би й переклав його як “засмаглі, мов скінхеди,
бомжі”. Щоб осягти лексикон Т. Шевченка,
школяр мусить дедалі частіше покладатися на
допомогу вчителя, а вчитель — на коментарі
вченого. Чи скоро за поводиря Кобзареві зна�
добиться перекладач? Мова 10�томної “Історії
України�Руси” М. Грушевського в 13 книгах
(1898—1936) здається нам химерною, далекою
і важкою для сприйняття — її так і кортить
оновити, поставивши твір у ряд таких пере�
кладів, як “Повість минулих літ”, літописи Са�
мовидця, Г. Граб’янки і С. Величка. У неакаде�
мічних виданнях, як�от журнал “Київ”, істо�
рика обережно, але вже потроху переписують,
у репринті — супроводжують довідником, де
зібрано застарілі й рідковживані слова, діалек�
тизми й рідковживані терміни. Словник
Б. Грінченка, оприлюднений у 1907—1909 ро�
ках, показує, які колосальні лексичні й духов�
ні масиви українства вивітрилися з ужитку за
доволі короткий період, як швидко поглинув
їх морок непам’яті. 

Зате словники іншомовних слів товща�
ють. Словничок З. Пиптенка, що вийшов

УСЕБІЧНО

УКРУСЛИШ —
МОВА МАЙБУТНЬОГО
Взаємодія мов і переклад

Лелеки назавжди покидають гніздо
й недосиджені яйця, до яких доторк"
нувся сторонній. Хто з українських по"
етів не писав, що мова — душа народу?
Але з душі можна зробити плювальни"
цю. Досить відрізати кожному в тям"
ці язик і пришити чужий, щоб народу не
стало.

Закінчення. 
Початок у ч. 9 за 2006 р.
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ч. 11 (336), 16—22 березня 2006 р. “СЛОВО Просвіти”

Р озвиток українcькомовного Інтернету
збігся в часі з суспільними намагання�
ми відновити по�волюнтаристському

знехтувані за радянської доби норми науко�
вого загальноукраїнського правопису 1927
року. Це з одного боку. З іншого — з багато�
річними зволіканнями створення на основі
цих норм єдиного правописного кодексу для
вжитку в Україні й поза її межами. До чого це
призвело — відомо. Як зазначає академік
Василь Німчук, сучасна ситуація в орфогра�
фічній практиці така, що деякі офіційні видан�
ня, більшість друкованих органів, книгодрук,
освіта використовують чинний “Український
правопис” у редакції 1960 року зі змінами
1990 і 1993 років, інша частина громадянства
й далі послуговується правописом 1960 року,
помилково вважаючи правопис 1927 року
“діаспорним”, а окремі видання, вносячи в
чинний правопис певні норми 1927 року, ко�
ристуються т. зв. “саморобним”, “гібридним”
правописом. 

Такі суперечності негативно позначають�
ся на уніфікації мовних норм і розвитку мови,
на загальній правописній культурі, призво�
дять до різнобою у написанні та слововжи�
ванні, що спостерігаємо зараз і в сфері засо�
бів масової інформації, і в офіційно�діловій, і
навіть у науково�термінологічній. Освічені
користувачі Інтернету це зазначають і щодо
правописної ситуації в українській зоні Мере�
жі, бо вона відчуває на собі тиск тих самих
чинників, що й у реальному просторі. При�
стосування правописної системи до власних
технологічних потреб, що виявляється на�
самперед в економії мовних засобів і зусиль,
а також тенденція суржикізації правописних
норм — головні проблеми українського пра�
вопису в мові Мережевих засобів інформації.
Зараз Інтернет�видання — головне джерело
оперативної інформації для решти стандарт�
них ЗМІ: радіо, преси, телебачення, тому
можна вважати, що в епоху глобалізації саме
вони перебирають на себе повноваження іні�
ціаторів мовної моди. Особливу увагу в цьо�
му сенсі привертають онлайнові ЗМІ, які
функціонують у режимі реального часу. 

Учені�лінгвісти розглядають новітні Інтер�
нет�технології і з точки зору кращих можли�
востей вивчення мови, підвищення мовної
культури, і водночас з огляду на появу нових
загроз, які несе Інтернет мовній культурі
(особливо молоді та школярів). Наші північні
сусіди, росіяни, на яких ми звикли оглядати�
ся в будь�якій справі, могли б надати нам
приклад того, як по�державному ставитися
до мовних проблем Інтернету: у них є чимало
спеціалізованих сайтів, фінансованих держа�
вою, які сукупно намагаються охопити мак�
симум проблем російської мови в Мережі й
насамперед проблему грамотності текстів,
стилістики й культури мови. Як приклад мож�
на назвати відомий і популярний портал
“Грамота. Ру”. В Україні, на жаль, таким пор�
талом похвалитися не можемо. Хоча потреба
сайту, що об’єднував би якомога більше різ�
нопланових українських словників, давав
консультації зі стилістики, культури мови,
більш ніж нагальна в умовах двомовності — і
для журналістів, і для фахівців різних сфер,
загалом користувачів, кількість яких постійно
зростає. Хоча спроба функціонування такого
сайту була — “Освітньо�інформаційний Ін�
тернет�проект Нова мова”, що отримав 2002
року ґрант на конкурсі, ініційованому Бюро з
питань освіти й культури держдепартаменту
США (ECA) і Радою міжнародних наукових
досліджень і обмінів (IREX). Одначе через три
роки після закінчення коштів ґранту тодішній
український уряд відмовився фінансувати
проект. 

Помилки, росіянізми, суржик дуже швид�
ко множаться в текстах новинних сайтів Ін�
тернету, де одним із найпоширеніших спосо�
бів здобуття інформації є компіляція. Через
це відчутною стає загроза руйнування фоне�
тично�граматичної структури мови, розми�
вання її питомих рис, зокрема це стосується
частого вживання “і” на місці “ї” в іншомовних
іменах і прізвищах після голосних та йотова�
них: Алоісович замість Алоїзович, Люіс за�
мість Люїс; після губних та �р� на місці апос�
трофа часто маємо написання м’якого знака,
як у російській мові: Лаверьє замість Ла�
вер’є; у прислівниках із префіксом �по і су�
фіксом �ськи, �цьки — “і” замість “и”: по�то�
вариські, по�людські. Щоразу частіше ігно�
рують наші журналісти одну з відмітних рис
української мови — чергування приголосних:
у Санкт�Петербургу замість у Санкт�Петер�

бурзі, в Страсбургу замість у Страсбурзі. Чи
візьмімо закінчення �а в множині іменників
2�ї відміни, які вживаються з кількісними чис�
лівниками: три депутата тощо.

Поряд із цим в інформаційних Інтернет�
виданнях можна зафіксувати й іншу край�
ність: є чимало прикладів написання слів
згідно зі ще не прийнятим новим Проектом
правопису, що, за визнанням більшості ук�
раїнських учених, найбільш близький до ві�
дображення внутрішньої структури україн�
ської мови. Загалом у Мережі серед чистих
рейтингових онлайнових видань немає та�
ких, які позиціюють себе як послідовники
норм нового правописного проекту, як це є
серед ЗМІ інших форм (зокрема телекана�
лів, друкованих видань тощо). І це зрозумі�
ло, бо більшість впливових Інтернет�ЗМІ пе�
реважно не є способом заробляння грошей,
а засобами піару бізнесових і політичних
груп, тому не мають чіткої мовної політики
на сайтах. Такі видання переважно росій�
ськомовні або двомовні з базовою росій�
ською сторінкою. Російськомовність журна�
лістів, споживачів і власників і відповідно не�

достатнє володіння літературною україн�
ською мовою, орієнтація на російськомовну
публіку і вибір спільної для двох мов лекси�
ки, а не питомо української, яка має бути
зрозумілою для читача, не можуть мотиву�
вати, а навпаки — мали б суперечити цим
тенденціям. Тому можна припускати, що по�
ява правописних варіантів, пропонованих
новим Проектом, приклади чого далеко не
оказіональні, може бути як результатом “са�
модіяльності” окремих журналістів чи літре�
дакторів, як наслідком низької мовної ком�
петенції (коли пропонованим проектом
послуговуються як чинним), так і результа�
том самовідтворюваності живого мовного
організму, механізм якого перебуває у сфе�
рі досліджень етно� та психолінгвістики. Ре�
зультати спостережень свідчать, що з про�
понованих Проектом правил, які входять у
тексти інформаційних повідомлень, найпо�
ширенішими є відмінювання слів іншомов�
ного походження середнього роду на кшталт
авто, метро, кіно; написання прислівника
безвісти за зразком “прийменник + іменник
жіночого роду 3�ї відміни в родовому відмін�
ку із закінченням �и”: без вісти. (В Жовтому
морі зіткнулися два кораблі, зникли без
вісти 14 людей (http://ua.for9ua.com.
ukraine/2005/03/09); написання окремих

слів через в: лавреат, авдиторія. (Хербст:
Дата інавгурації Ющенка може співпасти з
датою інавгурації Буша; написання слів на
кшталт Голандія, Генадій, Ніца без подвоєн�
ня, що можна пояснити впливом і живого
мовлення, в якому не чується подвоєння, і
низькою мовною компетенцією, коли автор
керується правилом: “на противагу росій�
ській”; написання слів із пів окремо, що є, за
припущеннями, наслідком не так мовної не�
компетенції, як того, що в режимі реального
часу, коли людина працює на “автоматі”, не�
має часу замислюватися над правилами на�
писання, що передбачають 4 норми напи�
сання слів із пів. Вочевидь, “зручніше” писа�
ти всі слова із пів окремо. 

Розглядаючи специфіку створення ін�
формаційного тексту в Інтернеті, російська
вчена Трофімова зазначає, що темп мови в
умовах інтерактивної мережевої комунікації
наближений до усної, а створення письма
на клавіатурі передбачає спосіб мислення,
“відмінний від того, який задіяний при пи�
санні рукою — атрофуються автоматизовані
навички зорового сприйняття правильного
образу слова (тобто, “рука запам’ятовує”), і
ми бачимо не відтворюване слово, як під час
написання, а розкладене на окремі букви
(клавіші), до яких прикуті очі й увага автора
тексту”. Можна припускати, що під час на�
писання інформаційного тексту в режимі ре�
ального часу домінують автоматизовані
мовні навички та інтуїтивні мовні настанови,
як це відбувається при усному мовленні, що
дає підстави розглядати специфічні мовні
явища й тенденції в онлайн�ЗМІ як такі, що
ґрунтуються, зокрема, на природній мові, на
підсвідомому “управлінні рукою” в написан�
ні тексту. Отже, очевидно, існують такі внут�
рішні мовні самовідтворювальні механізми,
які на рівні підсвідомості генетичного мовця
відновлюють тривалий час ігноровані мов�
ною практикою з позамовних причин (соці�
альних, політичних тощо) мовні явища, що є
органічними в системі й структурі мови. Цей
процес увиразнився завдяки новітнім техно�
логіям, коли виникли умови творення тексту
на клавіатурі в режимі реального часу, коли
в людини активізуються насамперед авто�
матизовані навички мови, а генетично від�
творювані та підсвідомі мовні настанови
стають провідними. Може, саме так з’явля�
ються “з�під клавішів” російськомовних ук�
раїнських Інтернет�журналістів “без вісти”,
“кіна”, “пів гектара”? 

Звичайно, це тільки припущення, і вони
потребують багатьох не лише філологічних, а
й міждисциплінарних досліджень. Беззапе�
речно, що мова, як би поверхово, по�спожи�
вацьки до неї не ставилися, залишається ду�
же складним, до кінця не пізнаним духовним
організмом, спрямованим на самовідтво�
рення і самовідродження. 

Леся ЧОРНОПИСЬКА

РЕАЛЬНИЙ ПРАВОПИС
І ВІРТУАЛЬНІ ЗМІ
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…Мова, як би поверхово, по"спожи"
вацьки до неї не ставилися, залиша"
ється дуже складним, до кінця не піз"
наним духовним організмом, спрямова"
ним на самовідтворення і самовідро"
дження. 

АКТУАЛЬНОдруком 1918 року, налічував усього�на�всього
2365 одиниць. У словнику С. Морозова і
Л. Шкарапути, що увінчав століття, близько
10 тисяч лексем і терміносполук, а в томі на
1018 сторінок за редакцією Л. Пустовіт того
самого 2000 року — близько 23 тисяч. Впадає
в око, що в першому з однолітків росіянізма�
ми цілком знехтувано. Нема й позначки для
них, як не було й у виданні 1974 року за ре�
дакцією О. Мельничука, де пояснено близь�
ко 24 тисяч слів і термінів. Ще одна дивина —
реєстр таких тлумачників у нас і в Росії май�
же той самий. Піввіку тому ми навіть було
“українізували” один такий російський, пе�
реклавши його цілком. Причому в Росії пере�
сичені українізмами аж ніяк не словники ін�
шомовних слів, а В. Даль і С. Ожегов. Нареш�
ті, чи не найбільш знаменне те, що попит на
лексикони з ознакою чужості є у нас та в Ро�
сії, але не на Заході, де в пошані довідники
етимологічні.

Сьогодні цілком набереться словник са�
мих лише англіцизмів в українській мові об�
сягом до 25 тисяч статей, як і окремий гру�
бий том росіянізмів. А проте ужитковий,
або, як кажуть, активний лексичний запас
пересічного українця в декілька разів мен�
ший від інкорпорованого словника доби
стрімкої глобалізації. Останній становить
значну частку сучасного лексичного реєстру,
коли виходити із заявлених рекордів: тлу�
мачник за редакцією В. Бусла містить десь
170 тисяч слів і словосполучень, а електрон�
ний — понад 200 тисяч.

Поза сумнівом, пора нам видати окремий
словник забутої і призабутої народної мови,
зокрема для створення противаги англіциз�
мам і росіянізмам. А також репресований лек�
сикон — сигнал до такої реабілітації подали
упорядники збірника “Українська мова у ХХ
сторіччі: історія лінгвоциду”. Проте всяк ро�
зуміє, що тиражування словників — лише
прелюдія до стратегії відродження мови. Ад�
же мова виникає з потреби. І навпаки, мова
взагалі щезає, коли не утримує монополії на
жодну царину. За наших обставин, щоб утри�
мати цілість мови в її розмаїтті, зокрема істо�
ричному, місцевому, функційно�стилістично�
му, галузевому, доведеться зважитися на об�
межене застосування інших мов або свідому
відмову від них у деяких сферах. Цього якраз
рішуче вимагає наша Конституція, яка надає
мові громадянства виняткових прав і зо�
бов’язує державу єднати нею націю. Не забу�
ваймо: це імперативи прямої дії.

Тим часом замість того, щоб виконувати
їх, новий гарант агітує народ у поліглоти. Ні�
бито цим можна зарадити найбільшому лихо�
ві нашого суспільства — бракові порозуміння.
Ніби всі ж бо ми, краяни, з найвищим чинов�
ництвом включно володіємо українською мо�
вою краще від І. Франка, А. Кримського і
М. Лукаша разом узятих! Життя доводить, що
двомовність, надто суржик, але також і дигло�
сія, за якої мови розбігаються по царинах за�
стосування, — вторований шлях до напівмов�
ності. Тримовна особа чи громада зазвичай
знає лише третину того зі своєї мови, що вона
могла б і що їй належало б знати. У такому ра�
зі кожна мова спрощується і мілішає, надто
на свої історичні підсистеми, які відпадають
самі собою, коли не докладати зусиль (зокре�
ма в історичній романістиці та кіно), щоб ут�
римати їх ужитковими в межах сучасної ці�
лості. І якщо справді мова — душа народу, то
триязикий Змій Горинич психічно потерпає
більше, ніж Лебідь, Рак і Щука.

Із ласки чільників освіти, які в Україні не
знаходять Європи і чиїм справжнім гімном є
“Ще не вмер Есересер”, наші дитсадки і шко�
ли калічать дітям рідну мову змалку. Ще
О. Потебня застерігав: “Знання двох мов у
ранньому віці — це не володіння двома систе�
мами зображення й повідомлення одного й
того самого кола думок. Навпаки, воно роз�
двоює це коло й наперед утруднює досягнен�
ня цілісності світогляду, заважає науковому
абстрагуванню”. Неначе про сучасні звичаї
“нових українців” писав видатний філолог:
вони “опановують іноземні мови, щоб відріз�
нитися від простолюду і спілкуватися з іно�
земцями, але не для того, щоб іноземці їх по�
важали, а тільки для того, щоб балакати по�
іноземному. У мові вони бачать тільки звуки,
а не думку, а тому, ради чистоти вимови, по�
чинають навчання ледве не з пелюшок і, як у
часи “Недоростка” Д. Фонвізіна, доручають
дітей усіляким Брехманам. Так з дітей, які ма�
ють непогані здібності, робляться напівідіо�
ти, живі пам’ятники безглуздя і душевного
холопства батьків”.

Віталій РАДЧУК
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кожна дощечка прикрита одразу
двома стрілками.

Саме так, внакладку, наслідую�
чи роботу ґонтарів, стали покрива�
ти дахи і черепицею, і шифером. А
зараз у моді вагонка, той же ґонт,
тільки дошки довгі і збоку паз ви�
різаний. Іван говорить, що в кож�
ному реґіоні робота ґонтарів має
свої особливості. Наприклад, по�
ряд, у сусідній із їхньою Львівській
області, ґонт — не стрілки, а довгі,
тоненькі дощечки. Вони товщі з
одного боку і тонші з іншого, тому
коли їх кладуть одна на одну, вихо�
дить такий самий ефект.

Навіть сьогодні, маючи необ�
межений вибір сучасних будматері�
алів, мешканці Закарпаття, Галичи�
ни, Буковини, Покуття намагають�
ся зберегти традиційний предків�
ський стиль. Для того, щоб покрів�
ля нагадувала ґонт, покрівельне за�
лізо розкроюють на дрібні лусочки.
Це створює світлотіньовий ефект,
що нагадує ґонтове покриття. На�
магання зберегти традиції, власне
обличчя краю можна помітити і в
горизонтальному рядовому фарбу�
ванні покриття кольоровими це�
ментними або теразитовими шту�
катурками зовнішніх поверхонь
стін і багато в чому іншому.

Останнім часом, розповідає
Іван Маркош, заможні українці
все більше цікавляться справжнім
ґонтовим покриттям. “Входить у
моду” будувати “під старовину”.
Дерев’яне ґонтове покриття з’яв�
ляється на ресторанах, нічних клу�
бах, дорогих готелях. Але профе�
сійних ґонтарів немає.

“Професія майже
зникла. На весь наш
Міжгірський район
тільки двоє вміють це
робити”, — говорить
ґонтар Іван Маркович.
Навіть він називає себе
будівельником, а не
ґонтарем. Вважає, що
не має права присвою�
вати собі таку профе�
сію, йому до справ�
жнього ґонтарського
мистецтва ще треба
рости й рости, вчитися
й вчитися. Між тим,
тонкощі професії, її ази
Іван знає не гірше, ніж
його предки�ґонтарі.

Купол церкви, яку
будує Іван із товари�
шами в Черевках, пот�
рібно обшити п’ятьма
тисячами дощечок.
Кожну з них, перш ніж
закріплювати, необ�

хідно ретельно вимі�
ряти, до міліметра.
Купол надзвичайно
складної форми. Він
не зовсім круглий,
зробити ідеально круг�
лим його важко. По�
дібно до цибулини,
купол звужується вго�
ру, потім знову розши�
рюється. Якщо хоча б
одна дощечка буде
поставлена неточно,
подальша робота піде
криво й косо.

Ґонтові дощечки —
тільки смерекові, як і
вся церква. Але не
кожна смерека годить�
ся на ґонт. Вибираючи
дерево, майстер ходить
лісом, на стук вибира�
ючи придатне дерево.

Покриття з тонких
дерев’яних дощечок бу�
де надійно вкривати
житло від негоди що�
найменше п’ятдесят
років. Ґонт не боїться

вітру — завдяки тому, що площа до�
щечок невелика. Маркович розпо�
відає, що в них у селі дерев’яна цер�
ква, котрій 250 років; старі люди
говорять, за свій вік вона перекри�
валася ґонтом тричі. До того ж, де�
рев’яна покрівля, як висловився
п. Іван, “дихає”, чого не скажеш

про сучасні покрівельні
матеріали. Ґонтарі смі�
ються: “Той, хто покрив
дах металочерепицею,
живе не в домі, а в цин�
ковій труні”.

Я не раз помічав:
майстри, які довго пра�
цюють із деревом, гово�
рять про нього з особли�
вою любов’ю і ніжністю
в душі, звертаються як
до живого. Теслі, столя�
ри, різьбярі — всі ці лю�

ди завжди називають дерево ЖИ�
ВИМ. “Аякже, все, що природне,
все живе, — говорить Іван Мар�
кош. — Житло, покрите ґонтом,
“дихає”, воно, на відміну від
штучних матеріалів, пропускає
повітря. В такому помешканні
легше дихати!”

СТРІЛЬНИКИ
За десять стріл

кримські хани давали
нашим ковалям цілий
віз  солі. 

Пізніше цей вид
зброї втратив силу і
значення. Та ковалі ці�
нувалися. Потрібно
було виготовляти дос�
коналішу зброю. Вою�
вали вже не щодня, як
раніше, а час від часу.
Можливо, людство по�
дорослішало.

У Москві пройшла
міжнародна виставка
“Клинок�2005”. З
усього світу зібралися
найкращі ковалі, які
виготовляють зброю.
Спеціальний диплом і
звання лауреата отри�
мав коваль із села Тру�
долюб Миргородсько�
го району Петро Федо�
ряка.

Але виготовлення,
наприклад, меча із да�
маської сталі, який не
соромно виставити в
будь�якому музеї чи
на елітній художній
виставці, це для Петра
Федоряки все ж таки
лише захоплення, роз�
вага. Основне, чим
займається він щодня,

— художня ковка. Петро Федоря�
ка — художник по металу. Роботи
вистачає. Міста швидко розбудо�
вуються. Як із води, у великих і
малих містах з’являються супер�
маркети й просто магазини, рес�
торани й кафе, елітні котеджні
містечка “нових” українців. Тому
вміння коваля сьогодні дуже
потрібне.

Роботи Петра Федоряки при�
крашають увесь Миргород. Мир�
город називає Федоряку тільки
так: Петро�майстер. Ба, навіть на

виробах коваля я побачив клеймо:
“Петро�майстер”.

Мабуть, то і є справжнє ви�
знання. Своєрідна негласна гра�
мота про те, що МАЙСТЕР —
СПРАВЖНІЙ.

А нещодавно Петро�майстер
несподівано для себе отримав не�
звичайне замовлення: викувати
хрест для церкви в Черевках. Зро�
зуміло, таку справу можна довіри�
ти далеко не кожному ковалеві. На
хрест люди молитимуться сто, дві�
сті, триста років! Майстер повинен
бути хорошим сім’янином, не пи�
ти, не палити, бути порядним у
всьому.

Перед тим, як писати ікону або
ж узятися до роботи над виготов�
ленням хреста, людина повинна
примиритися з недоброзичливця�
ми, пробачити образи. Висповіда�
тися у власних гріхах. Суворо до�
тримуватися посту. Зрозуміло, це
повинен бути талановитий май�
стер, адже йдеться про високоху�
дожню роботу. Це повинен бути
коваль�художник.

“Слава Богу, в нас на Мирго�
родщині є така людина! Коваль із
Трудолюба — людина порядна і в
житті, і в сім’ї, і душа в нього доб�
ра, — говорить отець Андрій. —
Тому й звернувся до нього”. Пет�
ро був надзвичайно зворушений
пропозицією: “Усе життя мріяв
про це. От якби, думаю, церква
десь будувалася, щоб зробити
щось для неї з металу! А тут —
хрест викувати!”

Спостерігати, як працює ко�
валь, — справжня насолода. Залі�
зо так розтікається, що стає схоже
на вогняний меч. Я згадав амери�
канські бойовики, де голлівудські
“шварцнегери” і “чакноріси” роз�
махують пластиковими мечами.
За допомогою нескладної ком�
п’ютерної графіки їх видають за
вогняні. Дуже ефектно. Але це
тільки красивий оптичний обман
для дорослих, що не вийшли з ди�
тячого віку. А ось у руках коваля
меч — справжній, і справді вогня�
ний. Меч виготовляється так, як
його виготовляли в середні віки
десь під Парижем для войовничих
воїнів�галлів.

Анатолій НЕДАВНІЙ
Фото автора
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ЛЮДИ НЕЗВИЧАЙНИХ ПРОФЕСІЙ
Незабаром на Полтавщині постане храм, 
збудований без жодного цвяха

Такий вигляд буде мати церква у Черевках Знаменитий музей8заповідник Кіжі в Росії

Закінчення. Початок на с. 11

Роботи Петра Федоряки прикрашають Миргород

Для жерстяників Михайла 
Вовка та Михайла Павленка 

на будівництві дерев’яної церкви 
теж знайдеться робота. 
Але тільки після ґонтарів



11

ТЕСЛІ
До цього часу в народній де�

рев’яній архітектурі, в храмах, що
якимось дивом уціліли подекуди
на Лівобережній Україні, вража�
ють чітко визначені пропорції,
гармонія в найдрібніших деталях.
Церкви Лівобережної України —
безфасадні. Тобто, з будь�якого
боку зовнішній вигляд будівлі рів�
ноцінний, завершений. Основна
вимога до майстра — “будувать
церкву в справжню пропорцію”.
Вражає те, що майстри не мали ні�
яких проектів. Розпочинаючи бу�
дівництво, майстер мав в уяві за�
гальний архітектурний образ
пам’ятки. У процесі роботи в по�
передній задум вносилися певні
зміни, доповнення, залежно від
географії, різних матеріально�тех�
нічних та архітектурно�мистець�
ких вимог. Сьогодні цим займа�
ються величезні архітектурно�
проектні інститути, управління
капітального будівництва, Держ�
буди. Над одним проектом працю�
ють сотні людей! І — не завжди
вдало.

Майстер завершував будівлю,
витримавши її в пропорціях. Тво�
ріння народних умільців чарують
гармонійною стрункістю цілого,
вражають багатством ритмічних
сполучень і компонентів. Серед
цих храмів було багато збудованих
без жодного цвяха. Але хто про це
знає?

Росіяни пишаються храмом,
збудованим без жодного цвяха на
острові Кіжі. Володіли цією май�
стерністю й українські зодчі, од�
нак особливо не афішували свого
вміння. Візьмімо один із таких
храмів у Новомосковську на Дніп�
ропетровщині. Чому саме його?
Хоча б тому, що саме цей — Тро�
їцький — собор  став прототипом
собору в однойменному романі
Олеся Гончара. Письменник Іван
Цюпа згадував слова самого Олеся
Гончара: “Я мав на увазі конкрет�

ний собор. Той, який стоїть поки�
нутим у моїй рідній Козельщині, і
той, який руйнується в Новомос�
ковську...”

Троїцький собор, за різними
даними, заклали 1773—1775 року
завдяки зусиллям кошового Запо�
розької Січі Калнишевського.
Храм збудовано тільки з дерева — з
соснових і дубових брусів. Дубові
підвалини, різьблений дубовий
іконостас. Від початку і до кінця
основним інструментом будівни�
чим слугували сокира та пилка.

Сьогодні знаємо навіть прізви�
ще майстра, який керував робота�
ми  теслярів. У січні 1779 року так
званий “Атестат” було видано
майстру Якиму Погрібнякові. За
сто років по тому храм потребував
значного ремонту. Спочатку цер�
кву хотіли взагалі зруйнувати і збу�
дувати на її місці нову, муровану. І
головна причина була не в тому,

що церква потребувала ремонту. У
той час Синод оголосив справжню
війну дерев’яній монументальній
народній архітектурі.

Духовна й цивільна влада на
Лівобережжі насаджувала класич�
ний стиль, писав Таранущенко,
який усе життя присвятив вивчен�
ню української дерев’яної мону�
ментальної архітектури. Катего�
рично заборонялося  навіть звер�
татися з проханням про дозвіл бу�
дувати нову дерев’яну церкву у
традиційному народному стилі.
Місцева влада в адміністративно�
му порядку примушувала будувати
церкви тільки за проектами урядо�
вих архітекторів у стилі класициз�
му. Незважаючи на це, на Лівобе�
режжі мало не до кінця 40�х років
ХIХ ст. уперто продовжували буду�
вати дерев’яні церкви. Правда, ро�
билося це в глухих закутках.

НАКАЗ ГЕНЕРАЛ%
ПОЛКОВНИКА ГОШКА
Одного разу Анатолій Олек�

сандрович Гошко, генерал�пол�
ковник українського козацтва, у
черговий раз відвідав рідні Черев�
ки на Полтавщині. Привід був гір�
ким — померла мама. Тут Анатолій
Гошко познайомився з отцем Анд�
рієм, священиком із Миргорода.
Як це часто буває, мова зайшла
про те, що село Черевки на очах
помирає, про те, що місцева мо�
лодь збирається не в Будинку
культури, не біля церкви, якої в се�
лі немає, а там, де продають само�
гон, і в місцевому пивному барі.
Якби в селі була церква, хоч якусь
частину тих хлопців, можливо,
можна було б урятувати.

Поговорили, скрушно зітхаю�
чи, і роз’їхалися — кожний у своїх
справах. А через рік отець Андрій
знову почув голос Анатолія Гошка,
котрий телефонував із Києва і про�
понував негайно зус�
трітися. Анатолій
Гошко вирішив відда�
ти усе, що в нього бу�
ло, на будівництво
церкви у рідному се�
лі. Мабуть, міцно за�
сіла в душі цієї люди�
ни давня розмова.

Особливо врази�
ло отця Андрія те, що
Гошко хотів будувати

дерев’яну церкву!
Коли підрахували
витрати на будів�
ництво, виявилося,
що церква з дерева
обійдеться втричі
дорожче, ніж з ін�
ших будівельних
матеріалів, наприк�
лад із цегли. Чому
саме дерев’яну? Ге�
нерала Гошка вра�
зила краса дере�
в’яних храмів у За�
хідних областях. Ні�
чого, сказав, навіть
чути не хочу, церква
буде тільки де�
рев’яною! І обов’яз�
ково зі смереки. В
одному закарпат�
ському селі отець
Андрій  і Анатолій
Гошко набачили
зруб майбутньої
церкви. Поторгува�
лися і повезли храм
на Полтавщину, в
село Черевки Мир�
городського району.

ПРИЇХАЛА 
ПОТЯГОМ ЦЕРКВА…
Весь храм помістився в одному

товарному вагоні. На Полтавщині
її збирають майстри із Закарпаття.
На Лівобережжі таких фахівців
давно немає.

Смерекові колоди ідеально пі�
дігнані одна до одної, не те  що
лист паперу не пройде, голки не
встромити. Для того, щоб колоди
надовше зберегти, захистити від
снігу, дощів, жучків, які полюбля�
ють псувати дерево, зруб покрива�
ють пінотексом, спеціальним ла�
ком для деревини. Закарпатські
теслі говорять, що після такої об�
робки дерево не піддасться зов�

нішнім впливам щонайбільше
п’ятдесят років.

У мешканців Західної України
великий досвід будівництва де�
рев’яних споруд. Як це не парадок�
сально, західноукраїнські землі, бу�
дучи довгий час відірваними від ма�
теринської України, перебуваючи у
складі то Австро�Угорщини, то
Польщі, не зазнали таких непоп�
равних втрат у монументальній ар�
хітектурі, яких зазнала Україна Лі�
вобережна. Протягом багатьох ві�
ків, та ще й до сьогодні, основним
будівельним матеріалом на тому ж
Закарпатті слугувало дерево. Буді�
вельники навчилися працювати

економно, їхній кмітливості часто
можна позаздрити. Наприклад,
ґонт, тонкі дерев’яні дощечки, котрі
йдуть на покрівлю (на Полтавщині
їх іще називають дранкою, а на За�
карпатті драницею), покривають
використаним технічним масти�
лом. Тим маслом, котре механізато�
ри завжди зливали як непотріб. Це
відпрацьоване масло, як виявилося,
безцінне. Після просочування ним
дерево не піддається ні черв’ячкам,
ні атмосферним впливам.

ҐОНТАРІ
Ґонтарі — перші покрівельни�

ки. Це одна з найстародавніших
будівельних професій. Ґонтом ук�

ривали дахи, коли ні
покрівельного заліза,
ні черепиці, ні шифе�
ру ще не було. Про те,
що професія ґонтаря
була розповсюдже�
ною, свідчить і укра�
їнське прізвище Ґон�
тар, яке так часто зу�
стрічається.

Для того, щоб об�
шити купол церкви,
що будується в Че�
ревках, необхідно
особливим чином
прикріпити п’ять ти�
сяч спеціально нарі�
заних, заточених у
вигляді стрілки до�
щечок розміром із
долоню, розповідає
ґонтар із Закарпаття
Іван Маркош.

Просто “пришпандьорити”
дощечку цвяхом не можна — вона
розколеться. Як говорять ґонтарі,
її “наживляють”. Прикріплюють
так, щоб вона “дихала”. Від дощу,
снігу, сонця дерево буде змінювати
форму, навіть розмір. Ось тоді й
стане у пригоді зазор між ґонтови�
ми дощечками в частку міліметра.
Зробити це обов’язково потрібно
так, щоб будинку ніякий дощ не
був страшним. Для цього ґонт кла�
дуть “внакладку”: дощечку на до�
щечку. Іван говорить, що при цьо�
му виходить подвійний захист, бо
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ЛЮДИ НЕЗВИЧАЙНИХ ПРОФЕСІЙ
Незабаром на Полтавщині постане храм, 
збудований без жодного цвяха

Троїцький собор у Новомосковську на Катеринославщині 
(Дніпропетровщині). Фото 1886 року. За  два роки до того, 

як собор розібрали і побудували заново. Фактично це останнє 
фото унікального шедевра народної монументальної 

архітектури. Ця велична споруда збудована без жодного цвяха!
Сучасник Г. Надхін так описує враження від храму: “Достоїнство 

його — в неперевершеній вишуканості загальних обрисів... 
Треба поглянути на церкву вдень, коли їдеш харківською дорогою 

з Конрада, звідки вперше відкривається самарська долина. 
Здалеку це щось вражаюче. Треба подивитися на неї  ясного 

літнього вечора з берега Самари, коли неможливо розгледіти, 
з якого матеріалу вона збудована: тоді постане на горі в рожевому 

відблиску зорі, що згасає, величний монументальний силует її, 
котрий посперечається красою малюнка з багатьма шедеврами”. 

Теслі. На передньому плані сидить Іван Бобониг, стоять 
(зліва направо) Микола Гужва, отець Андрій, Володимир Макар Закінчення на с. 12

Працює коваль Петро Федоряка. 
Чим у руках у коваля не вогняний меч? 

Дерев’яна церква у селі Сари 
Гадяцького району Полтавської області
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КОНТУРИ ПЕКІНСЬКОГО 
“МАНГЕТЕНА”
Найперше, що вражає у столичному місті,

— простір, неймовірна широта вулиць і майда�
нів, багаторівневих магістральних розв’язок.
А серед цього простору — поодиноких старо�
давніх будівель із характерними вигинами да�
хів, іншими рисами національної архітектури,
п’яти� та дев’ятиповерхівки 50—70 рр. — не�
мовби титани, стрімко виростають угору ске�
лясті велетні�будинки. Пірамідальні, еліптичні,
а частіше напівсферичні — вони окреслюють
чіткі, подібні до нью�йоркських, контури пе�
кінського “Мангетена” — політичного і фінан�
сового символу сучасного ділового Китаю. 

Оголошена свого часу політика чотирьох
модернізацій успішно реалізується. Я не бачив
багато політичних лозунгів. Натомість — усе�
охоплююча мережа першокласних готелів,
торгових центрів, супермаркетів, банків, на
фронтонах яких виблискують логотипи все�
світньо відомих фірм і корпорацій.

Пересічні китайці живуть позитивним
майбутнім. Їхня філософія, вигартувана сто�
літтями невпинних і послідовних кроків до
духовної свободи й економічної незалежності,
сконцентрована у лаконічному приписові:
працьовитість і терпіння. П’ятитонний брон�
зовий “Сплячий Будда” у знаменитому храмі з
однойменною назвою якнайкраще символізує
характерні риси ментальності народу — спо�
кій, духовну заглибленість і зацікавлену інте�
лектуальну гру. Цей природний спокій і над�
звичайну доброзичливість я бачив на вулицях
міста, спостерігаючи, як обережно і з якою
турботою віз на рамі велосипеда свою дружи�
ну сивоголовий дідусь, із яким радісним нас�
троєм молода мама розписувала на асфальті
веселкові ієрогліфи і як потім вона терпляче,
лагідно пояснювала своєму малюкові їхнє іс�
тинне значення...

Хоча густота населення в Пекіні, особли�
во в центрі, дуже висока, легкових автомобілів
на вулицях тут помітно менше, ніж у Києві.
Натомість можна бачити потоки велосипе�
дистів на спеціально відведених доріжках з
обох боків вулиць. Додайте до цього доступні
за цінами міське метро, послуги таксі, а також
розвинуту мережу комфортабельного громад�
ського транспорту — все це кардинально зні�
має проблему пікового автомобільного наван�
таження.

А ще китайці вміють приймати гостей,
запропонувати цікаву екскурсійну програму.
Вміють не тільки торгувати, а й гостинно при�
гощати. А що вже казати про мистецтво ки�
тайської кухні — сотні різноманітних, найди�
вовижніших страв з особливою естетикою
оформлення, національним орнаментом. 

Варто окремо сказати про готельний ком�
плекс — Палац Дружби, де розмістилися учас�
ники Конґресу. Уявіть собі: на стогектарній
площі низка п’ятизіркових готелів із рестора�
нами, холами, актовими залами й вітальнями
для проведення ділових і святкових зустрічей,
кімнатами для відпочинку. Усе це створювало
відповідний комфорт, сприятливі умови для
проведення пленарних і секційних засідань,
“круглих столів”.

ІЗ ВИСОТИ ВЕЛИКОГО МУРУ 
Знаменитий китайський філософ Конфу�

цій колись сказав: “Чоловік, який не побував
на Великому Китайському мурі, — не чоло�
вік”. Може, ця метафора звучить надто катего�
рично і, можливо, є інші, не менш вражаючі
“чудеса світу”. Але коли насправді стоїш на
одній із башт цього велетенського муру з доб�
ротно вимощеною дорогою і бачиш, як ця сті�
на піднімається за обрії гірського хребта — від
південного до північного горизонтів, а далі —
від сходу до заходу — то шаленієш від захвату,
ніби потрапляєш у “четвертий вимір” — твоє
єство охоплює стан вічного буття... Тут відчу�
ваєш духовну велич інтелекту, велич творіння
рук людських. 

Не менше захоплення викликають такі
стародавні пам’ятки, як Храм неба — єдиний
китайський храм округлої форми, Імператор�
ський Палац, камінне диво так званого “забо�
роненого міста”... Щодо сучасної архітектури
міста, то тут доречний епітет “найбільший” —
найбільший у світі залізничний вокзал, най�
більший в Азії музичний фонтан, найбільша в
світі площа Тяньаньмень... І ще десятки уні�
кальних парків у центрі Пекіна. 

Окрім усього, мене цікавило ставлення
китайців до своїх святинь. Безумовно, вражає
шанобливе, майже побожне ставлення китай�
ців до своєї давнини, пам’яток культури. Усі
вони добре відреставровані, впорядковані.
Усюди дбайливо доглянуті дерева, фонтани,
“сади каменів”. Впадає також у вічі й висока

екологічна свідомість китайців. Я не помітив
на вулицях жодного папірця. Тут не смітять,
не розкидають целофанових пакетів. 

Усе це приваблює туристів, науковців та
бізнесменів з інших країн. Лише торік країну
відвідало майже 11 мільйонів закордонних
гостей.

Для нас, учасників наукового форуму, це
була не тільки унікальна можливість поглиб�
лення фахових знань, не тільки розширення
уявлень про китайську науку, а й насамперед
живий дотик до практичних надбань старо�
давньої і новітньої китайської цивілізації, вік
якої сягає понад п’ять тисяч років. Узагалі
прагнення до знань, винаходів — національна
риса китайського народу. Компас і сейсмо�
граф, порох і реактивний рух, шовк і папір —
цей список китайських “цеглин” у будову су�
часної цивілізації можна продовжувати.

Ми відвідали Національний музей історії
науки і техніки. Він справді унікальний. Уявіть
собі: під куполом величезної грандіозної будів�
лі — дивa техніки і технології (від стародавніх
ремесел і винаходів — до сучасних електронних
і кібернетичних пристроїв). Одна з найдавні�
ших технологій — виготовлення “рисового па�
перу”. На наших очах із рисового розчину, як і
тисячу років тому, піднімали мереживну основу
з “рисовою” плівкою, вистеляли у паперові ар�
куші, а потім сушили. А на підтвердження якос�
ті відбивали на них зразки стародавньої гравю�
ри. Бажаючим подарували аркуші з відбитками.
Саме тут, у музеї науки і техніки в рамках Кон�
ґресу була розгорнута виставка, присвячена ге�
нію фізики ХХ століття, авторові теорії віднос�
ності Альбертові Ейнштейну.

Яскраве враження справляє і стародавня
обсерваторія в центрі Пекіна — унікальна
пам’ятка архітектури китайського середньо�
віччя. Старовинні компаси, астролябії, небес�
ні мапи, оригінальні натурфілософські праці
стародавніх учених — усе це збереглося до на�
ших днів і викликає подив і шану. Тут справді
усвідомлюєш непересічне значення китай�
ської культури для всього світу. 

Узяти хоча б китайську ієрогліфічну пи�
семність — феноменальне явище серед усіх ві�
домих науці видів письма, оскільки має уні�
кальну позачасову якість. Знання граматики
дозволяє сучасним китайцям прочитати текст
будь�яким зручним способом незалежно від
того, коли він був написаний — кілька сот чи
кілька тисяч років тому. 

Чимало цікавого і дивовижного можна бу�
ло побачити на виставці китайського шовку,
де нам демонстрували стародавні й новітні
технології виготовлення натурального шовку.
До речі, понад дві тисячі років тому був корот�
кий період існування так званої “шовкової
книги”, коли замість бамбукових дощечок із
нанесеними на них ієрогліфічними знаками

стали використовувати тексти,
зафіксовані на шовкових згорт�
ках. І лише у II столітті до на�
шої ери у Китаї був винайде�
ний папір, який і досі не втра�
тив значення важливого носія
передачі і збереження інфор�
мації. У Китаї і донині писемні
знаряддя — папір, туш, пен�
зель, плитку для розтирання
туші — називають “чотирма
дорогоцінностями”. 

Не менш вражаючим є му�
зей китайських перлів, вистав�
ка і фабрика китайської порце�
ляни, де нам демонстрували
різні способи обробки та виго�
товлення різноманітних при�
крас, скульптурних виробів із
цих матеріалів. 

Нам, історикам науки, важ�
ливо було не тільки зрозуміти,
як на цій стародавній землі на�
роджувалися знання, як вони
розвивалися, знаходили засто�

сування. Не лише усвідомити, що таке китай�
ська цивілізація, що вона дала світові, яку
роль відіграла у новітній історії, врешті, в яко�
му напрямку рухається, а й те, як здійснював�
ся діалог між цивілізаціями, який існує взає�
мозв’язок між науковими знаннями, освітою і
культурою різних реґіонів світу. 

Ось чому поряд із традиційними пробле�
мами історико�наукових досліджень на засі�
даннях Конґресу обговорювалися актуальні
питання розвитку інтеркультурних комуніка�
цій: як поширювалися знання у просторі між
Росією, Японією, країнами ісламського світу і
Китаєм, яким був вплив стародавньої науки
Китаю на розвиток світової цивілізації, на�
самперед у культурному діалозі з Грецією, Ін�
дією, Латинською Америкою, яким чином
здійснювався зв’язок між китайською наукою
і західноєвропейською? Особлива увага була
акцентована й на тому, як сучасні глобаліза�
ційні процеси впливають на діалог цивіліза�
цій, інтелектуальний і духовний взаємообмін.

“ШОВКОВИЙ ШЛЯХ” УКРАЇНЦІВ
Така вже наша людська вдача — у яких би

куточках світу ми не побували, завжди шукає�
мо присутність своїх співвітчизників, пред�
ставників своєї нації. Цілком природним був і
мій інтерес до українців у Китаї, до традицій�
них стосунків між нашими народами. 

А історія цих стосунків надзвичайно ціка�
ва. Існує навіть версія, що траєкторія “шовко�
вого шляху” з Китаю та Індії до Західної Євро�
пи у II столітті до нашої ери ймовірно проля�
гала через Сарматію (нинішня територія Ук�
раїни). 

Історія ж новітніх українсько�китайських
стосунків сягає понад сторічної давності, коли
наші співвітчизники в пошуках кращої долі
переселялися на Далекий Схід. Там вони запо�
чаткували свої етнічні поселення у так звано�
му Зеленому Клині, чимало з них мігрувало на
китайську територію. Їхня кількість значно
зросла з початком будівництва залізниці в
Маньчжурії (1897 р.), де було зайнято тисячі
українців. Вони жили переважно в Харбіні, а
також у Мукдені, Ляо�Янгу, в Шанхаї, ство�
рювали там свої культурні осередки, видавали
пресу. Першою газетою був тижневик “Засів”.

У 1907 році було засновано великий укра�
їнський клуб у Харбіні. Під час революції і
визвольних змагань 1917—1919 рр. на півночі
Китаю виникла низка громадсько�політичних
об’єднань українців. Восени 1918 року в Хар�
біні почало діяти консульство Української на�
родної республіки, відкрилася українська гім�
назія, православна церква, був збудований
Український національний дім. Політичним
центром і координатором життя українців
стала так звана Українська Далекосхідна Рада.

Після громадянської війни тисячі полі�
тичних емігрантів українського походження
прибули до Китаю. У 20—40�і роки минулого
сторіччя вони розгорнули активну громадську
і культурно�просвітницьку діяльність, підтри�
муючи тісні контакти із Західною Україною і
Зеленим Клином. Тут були започатковані осе�
редки товариств “Січ”, “Просвіта”. Окрім
Маньчжурії вони поширювали свою діяль�
ність і в інші міста Китаю, де мешкали україн�
ці. Організація українських видань, бібліотек,
театральних вистав, співочих гуртів — усе це
сприяло збереженню національної свідомості,
культурної ідентичності українців. Досить
сказати, що тут виходили часописи “Листи з
Далекого Сходу”, “На Далекому Сході”,
“Маньчжурський вісник”, працювали україн�
ські радіостанції у Харбіні й Шанхаї.

У 50—80�х рр. минулого сторіччя особли�
вого розвитку набуло економічне й технічне
співробітництво між Радянською Україною і
Китайською Народною Республікою. Тисячі
китайських учених і спеціалістів навчалися і
стажувалися у наших інститутах і підприєм�
ствах. Це сприяло індустріалізації Китаю, під�
несенню його інтелектуального потенціалу.

Започатковані ще за радянських часів на�
уково�технічні, економічні й освітньо�куль�
турні стосунки між Україною і Китаєм знай�
шли своє природне продовження і свій по�
дальший розвиток і на сучасному етапі. Лише
торговельний оборот між нашими країнами
сягає 2,5 мільярда американських доларів на
рік. У переліку товарообміну не тільки метал,
мінеральна сировина, а й вироби машинобу�
дування, текстильної промисловості. Дієві
зв’язки український промисловий бізнес під�
тримує з такими фінансовими і промислови�
ми центрами, як Пекін, Шанхай, Чунцінь та
ін. Особливо великий обсяг промислового
експорту реалізують підприємства “Мотор�
Січ”, Запорізький трансформаторний завод.
Успішно розвивається міжреґіональне співро�
бітництво: існує 36 пар партнерів на рівні об�
ласть—провінція і місто—місто.

В останні десятиріччя значно посилилося
науково�технічне співробітництво між наши�
ми країнами. Так, українські вчені сприяли
створенню технопарків, зокрема у Харбіні.
Один із таких технопарків було створено чо�
тири роки тому за участю спеціалістів Інсти�
туту електрозварювання імені Є. О. Патона
Національної Академії наук України.

Очевидні результати співпраці у сфері ос�
віти, насамперед на рівні співробітництва між
внз. Нині в Україні навчається десять тисяч
студентів і десятки аспірантів із Китаю. Вод�
ночас 26 українських студентів проходять фа�
хову підготовку в китайських університетах.
Чотири роки тому в Пекінському університеті
іноземних мов була створена кафедра україн�
ської мови. Сьогодні 32 китайські студенти
тут спеціалізуються в різних напрямках украї�
ністики. 

А це вселяє оптимізм і надію, що “шовко�
вий шлях” українців, інтелектуальні й куль�
турні комунікації між нашими народами ма�
ють добру перспективу.

Олександр КОНОВЕЦЬ,
доктор історичних наук,

професор Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Біля книжкового супермаркету

Український прапор на Китайському мурі

ТРИ ВИМІРИ КИТАЮ
Не так часто випадає українському науковцю відвідувати країни Далеко�

го Сходу. Мені пощастило: цього літа я побував у Китаї, у місті Пекін, де брав
участь у ХХІІ Міжнародному конґресі історії науки. Окрім наукових дискусій,
зустрічей зі своїми колегами, прагнув побачити обличчя країни, відчути по�
рухи, ритми нації. Нації, яка останнім часом дивує світ своєю економічною і
торговельною експансією, вражаючими технологічними змінами, культур�
ними і спортивними досягненнями. Переді мною справді відкрився диво�
вижний, загадковий світ китайської цивілізації — такої стародавньої і такої
сучасної.

Подорожні нотатки
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ч. 11 (336), 16—22 березня 2006 р. “СЛОВО Просвіти”

Ц ей пам’ятник видно, як тільки повер�
таєш зір до шкільної будівлі. На пос�
таменті — юнак із гордо піднятою го�

ловою, проникливим поглядом вдивляється в
кожного. Із плеча звисає робоча спецівка, а
руки складені на стосику книг, немов після
праці в депо знову прийшов на урок. Ні, ми�
моволі не погоджуюсь із думками, це тепер
кожний із нас іде на уроки самого Григора Тю�
тюнника: людяності, доброти, правди, а ще
національної гідності та справедливості.

Уже в самому приїзді маленького, ще
шестирічного Григора (тоді Григорія) Тю�
тюнника сюди на Луганщину, в селище Що�
тове, неподалік міста Антрацит, поєдналися
людське милосердя і жорстокість тоталітар�
ного державного режиму.

Так би й жив собі маленький хлопчик у
рідному селі Шилівка Зіньківського району
Полтавської області, коли б не сталася траге�
дія: у ніч із 29 на 30 листопада 1937 року його
батька Михайла Васильовича заарештували
репресивні органи, а вже 5 грудня (до речі, в
день народження сина) особлива трійка
УНКВС по Полтавській області ухвалила:
“Тютюнника М. В. заключить в исправитель�
но�трудовые лагеря сроком на десять лет, ис�
числяя срок с 30 ноября 1937 года”.

Пізніше Григір Тютюнник в автобіографії
писав: “Після того, як батька забрали в тюрму
в 1937 р., взяв мене до себе батьків брат Фили�
мон Васильович Тютюнник... Сьогодні я
знаю, для чого взяв мене дядько. Він і його
дружина, Наталя Іванівна Рябовецька, з сусід�
нього з нами хутора Троянівка, вчили й вихо�
вували мене, а кажучи просто, були моїми
батьками. Вони обоє працювали в школі. Дя�
дя був бухгалтером, тітка викладала україн�
ську мову й літературу. З того часу я запам’ятав
“Як упав же він з коня”, “На майдані”.

Треба сказати, що до початку війни Г. Тю�
тюнник устиг закінчити в Щотовому тільки
три класи початкової школи, однак у житті
так сталося, що й атестат про середню освіту
він теж отримав тут, — 1957 року, як випуск�
ник вечірньої школи робітничої молоді.

Сюди буде приїздити тоді, коли навчати�
меться в Харківському державному університе�
ті. А ще старший брат Григорій Тютюнник у
листі від 30 жовтня 1956 року, в якому вперше
згадувалося про роботу над романом “Вир”,
писав: “Мені цікаво, Грицику, от що. Візьми ти,
будь ласка, та заведи такий блокнот і записуй
буквально все, що говоритиме наш славний
Филимон Васильович. Особливо те, що стосу�
ється хроніки Шилівки. Все, що він скаже. Бо
це, брате, золотий пил, самоцвіти народного гу�
мору, на який наше покоління вже не здатне.
Тільки роби це так, щоб він не помічав, бо йому
буде ніяково і, може, неприємно. З розумом ро�
би, а не в лоб. А тоді оті всі записи мені переп�
равиш. Фіксуй окремі влучні, цікаві словечка,
на які так багата його мова. Бо заду�
мав я, брате, писати про Шилівку
або повість, або романяку цілого. Це
поки тобі лише признаюся”.

Літературний музей Григора
Тютюнника в Шилівській школі
відкрився у грудні 1988 року,
пам’ятник на шкільному подвір’ї
споруджено через десять літ — у
1998. Його автор — луганський
скульптор, лауреат Національної
премії України ім. Тараса Шевчен�
ка, народний художник України
І. М. Чумак.

Уже не раз доводилося говори�
ти, що створення Літературного
музею Григора Тютюнника, по су�
ті, започаткувало й паростки на�
ціонального виховання, адже в
школі тепер не тільки повноцінно
вивчається українська мова і літе�
ратура, досліджується життєпис
письменника, фольклор краю, а
найголовніше — вже четвертий рік
як школа розпочала перехід на ук�
раїнську мову навчання. Отож не
такий уже й денаціоналізований
Донбас, як комусь здається.

А ще тут щороку проходять літературно�
мистецькі Тютюнниківські читання, у яких
беруть участь письменники Луганщини.

Із часу створення Літературним музеєм
постійно опікується його завідувачка — дво�
юрідна сестра письменника, вчителька із со�
рокарічним стажем Віра Филимонівна Ку�
лачкіна. Серед експонатів і фондів музею
спогади сучасників, численні фотознімки,
книги, а також найдорожче — листи Григора
Тютюнника.

Для видатного українського письменни�
ка Григора Тютюнника луганська земля, куди
потрапив 1937 року шестирічним, назавжди
стала рідною.

Навчаючись на російському відділенні
філологічного факультету Харківського дер�
жавного університету, свої перші літературні
твори він написав російською мовою, однак
рідна мова жила в його свідомості, художньо�
му світосприйнятті й треба було, щоб стався
своєрідний емоційний поштовх повернення
до найсокровеннішого.

Про це Григір Тютюнник уперше написав
3 березня 1963 року своєму товаришеві Пет�
рові Коленському в листі із міста Артемівськ
Перевальського району на Луганщині:
“Трошки про себе. 1). Твердо взявся за вив�
чення рідної мови. Гризу словник Грінченка,
перекладаю”.

До речі, цей лист написаний українською
мовою на відміну від попередніх, які були ад�
ресовані старшому братові — письменникові
Григорію Тютюнникові та тому ж Петрові
Коленському, товаришеві по навчанню в
Щотівській вечірній школі та Харківському
державному університету.

Рік учителювання запам’ятався найрадіс�
нішою подією в сім’ї Тютюнників: у них на�
родився син, про що й повідомляє щасливий
батько своїм родичам у селище Щотове:

“Дорога тьотю! Вірочка!

Родився у нас син, Михайло Тютюнник.
Так що поздоровляю Вас, тьотю, з званням
бабусі, а тебе, Вірочка, з короною тітки. Син
— козак, вага 3 кг 900 гр. Учора іду в роддом,
а він з гори на лижах пре! Отакий шибеник!
Здоров’я Люди хороше і надіюсь, що воно не
стане гірше. Люда пише в записках, що всі ді�
ти плачуть, а Мишко поїсть — і набік, спить.
Козацької вдачі. 

Як Ви, тьотю, доїхали? Чи все було га�
разд? Напишіть, щоб я був зовсім спокійний
за Вас. Цілую. Гр. Тютюнник”.

Отож цей лист не тільки написаний укра�
їнською мовою, але й з притаманними авто�
ру щирістю, національним гумором, ліриз�
мом і безпосередністю в епістолярному спіл�
куванні.

Після переїзду до Києва письменник
продовжував підтримувати родинні стосунки
із тіткою Наталією Іванівною Рябовецькою
та двоюрідною сестрою Вірою Филимонів�
ною Кулачкіною, свідченням цього є вітальні
листівки. Одна із них датована 30 грудня
1967 р.:

“Дорогі мої щотівці!
Щиро вітаю, любі, з Новим роком і зичу

усім Вам здоров’я, щастя і приязні сердечної.
Ми вже відремонтувалися і трохи скупилися
в новій хаті. Лишилося чекати на гостей.
Кланяємося Вам усі”. 

Щотівське депо стало з 1955 року робо�
чим місцем Г. М. Тютюнника, адже він після
флотської служби знову повернувся в сім’ю
дядька Филимона Васильовича Тютюнника.

Цінними для вивчення життєпи�
су письменника є також спогади
мешканця шахтарського селища
Миколи Ілліча Слободчукова:
“Працювали ми разом на токар�
ному верстаті, обточували коліс�
ні пари. А познайомилися ще у
військкоматі. Григорій мене й
токарської справи навчив. Він і
вчитель, і робітник був здібний,
працьовитий, бо скоро за зміну
ми замість двох колісних пар об�
точували по десять. Веселий був,
життєрадісний. До друзів щиро
ставився, а от несправедливості
терпіти не міг. З тих пір ми друзі
на все життя”.

У сім’ї Слободчукових зберігається як до�
рогоцінний скарб один із листів друга їхньої
молодості:

“Дорогий куме!
Добра моя кумо!
І все золоте сімейство Слободчукових!
Шлю Вам сякі�такі гостинці й радий бу�

ду, якщо дізнаюся, що ви їх одержали та зга�
дали свого вайлуватого кума і товариша.

Хай зима Вам не буде холодною.
Хай картоплі достанеться десь на всю

зиму.

Хай не хворіють діти і добре вчаться.
Хай старшому Слободчукову добре ма�

люється, середульшому — любому моєму
хрещенникові — буде тепло в хрещено�бать�
ківській сорочці, найменшенька нехай цвіте,
як хусточка, кума хай пахне парфумами, а
кум прийме сорочку з кумового плеча так, як
я колись від нього прийняв.

А у свята, як кум питиме чарку, то й кума
хай згадає.

Щиро обіймаю Вас усіх.
Гр. Тютюнник”.
Тепер цей лист читається як своєрідна

епістолярна новела, якій притаманне шаноб�
ливе ставлення до народних звичаїв, щиро�
сердність.

На нашу думку, найбільш близьке до ав�
тобіографічності оповідання Григора Тю�
тюнника “Іван Срібний”, яке вперше було
надруковане 1975 року в журналі “Вітчизна”
під назвою “Коли сходив місяць”. На жаль,
у першій публікації редакторською рукою
була скорочена кінцівка цього літературно�
го твору, що, без сумніву, привело не тільки
до зниження його художнього звучання та
порушення композиції, а й нівелювало одну
з основних думок: коли ліризм і благород�
ство головного героя вступають у пряму су�
перечність із чиновницькою пихатістю та
зарозумілістю.

У наступних публікаціях Григір Тютюн�
ник зміг відтворити рукописний варіант.

Щонайперше впадає в око разюча спо�
рідненість портретної характеристики Івана
Срібного зі спогадами ровесників Григора
Тютюнника про самого письменника: “Він
працював у депо лише чотири дні по мобілі�
зації, на тому ж верстаті, що й до служби. Хо�
див на службу у флотській робі “хебе”, яку
зекономив (серед матросів це називалося
“засундучити”), та безкозирці, яку знімав у
бані в роздягалці і клав у свою шафочку, щоб
не замацькати: хай буде пам’ять. Так і працю�
вав за верстатом з непокритою головою,
підв’язавши білу хвилясту чуприну мотузоч�
ком або тонкою дротинкою...”.

Після першої публікації оповідання лис�
том до Григора Тютюнника відгукнувся
Олесь Гончар, адже одним із яскравих склад�
ників його літературного таланту було витон�
чене художнє чуття, здатність безпомилково
оцінювати твори своїх сучасників. Вважаємо
за доцільне процитувати лист повністю, тому
що в першій публікації є суттєва неточність:
замість слова “перекидати” надруковано
“переказати”.

“Дорогий Григоре!
Прочитав оце “Коли сходив місяць” і аж

день посвітлішав. Давно не зазнавав такої ра�
дості від прочитаного... Ось воно те, що тре�
ба людям і літературі. Щоб не забувала, якою
вона повинна буть.

Пиши, пиши. Дай тобі Боже тверезості та
здоров’я. Три тищі тобі ще перекидати цих
модрин з таким міцнющим та смоляним ду�
хом...

Вітаю! 
16.11.75.    Ол. Гончар”.
Останній абзац листа безпосередньо

пов’язаний зі змістом оповідання: “Іван вліз
у вагон, і в груди йому полився живицевий
дух сирої модрини, такий міцнющий, такий
розкішний, що він усміхнувся і сказав:

—  Тайга!”
На перший погляд вчинок Івана Срібно�

го має романтизоване відчуття, разом із цим
бачиться значно більше, адже юнак урешті�
решт стає охоронцем прадавнього україн�
ського обряду — весілля. Звідси й оте ніжне,
тремтливе ставлення до дівчини�світилки,
яку бачить уперше, а ще прагнення любити
по�справжньому, яке теж пробуджене гли�
бинними почуттями створити традиційну
сім’ю. 

Епістолярні джерела й літературні твори,
пов’язані з життям Григора Тютюнника на
Луганщині, спонукають до всебічного ос�
мислення його життєпису, глибинного наці�
онального характеру творчості.

Олексій НЕЖИВИЙ

«МУДРИЙ СКАРБНИ%
ЧИЙ — ПАМ’ЯТЬ ЛЮД%

Епістолярні джерела й літера"
турні твори, пов’язані з життям
Григора Тютюнника на Луганщині,
спонукають до всебічного осмислення
його життєпису, глибинного націо"
нального характеру творчості.

Пам’ятник Г. Тютюннику 
у с. Щотове на Луганщині

Підліток Гриша 
з двоюрідною сестрою Вірою

Студент Харківського університету Григорій Тютюнник 
з двоюрідною сестрою Вірою
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Поза сумнівом, розписи в Соборі святої Со�
фії в Києві є першими у вітчизняному мистецтві
відверто змістовними, дифузивними, де в сак�
ральну безвічну сферу проникли мирські сюже�
ти — і серед них портрет сім’ї Ярослава Мудро�
го... Сюжети оповідні, наративні, що покликані
конкретно в часі вписати особистість у позаісто�
ричний контекст, яким була, власне, сама доба
Християнства. Візантійський вплив на давню
українську культуру — факт незаперечний. Ад�
же, вдивляючись у Києво�Софійські фрески, ми
можемо співвідносити образи�символи з обра�
зами майже реальними, які були принесені ві�
зантійськими майстрами в “поганський” світ зі
світу усталеної еллінсько�християнської доби. І
варто лише звернутися до давніх фресок, баре�
льєфів чи ваз, аби переконатися, що євангелічні
чи біблійні сюжети й мозаїчні портрети позна�
чені не абстрактно�символічними рисами.
Крізь зримі рельєфні образи просвічує незрима
глибина, що ще не набула плоскісних вимірів і
висоти символу. Нетлінність земної істоти — ось
сенс цього жанру...

Духовно�соціальна гармонія тут сусідує з
неповторністю кожного сущого, хто досягав
певної суспільної ієрархії і вже тим самим за�
слуговував на особливу увагу бути увічненим,
бути вписаним, — а не втраченим, як це роби�
лося в пізніші часи, — в єдиний позачасовий
сюжет, у якому, власне, чин портретописання є
актом перемоги вічного понад часовим, добра
над злом, актом торжества людини над тварин�
ним світом. І кожен митець, який творив пор�
трет із пам’яті чи з натури, знаючи весь земний
шлях свого героя, зобов’язаний був своїм хис�
том зафіксувати цю перемогу пам’яті над без�
пам’ятством, вічного над швидкоплинним,
особистісного над загальним, що йменувалося
миром, спільнотою, людністю... Закцентовані
індивідуальні риси кожного, хто відбитий на
портреті, були покликані не лише відображати
точність, скопійованість, подібність, а й наго�
лошувати на присутності цієї особистості в сві�
ті різноликому, проте не сфокусованому. Цими
фокусами часу і, певною мірою, кристаликами
позачасового ставали ті, кого сподобилися від�
творити майстри пензля. Адже вони — просто
майстри, а не можновладці, не сановники, не
“значкові товариші”. Кому ми повинні завдя�
чувати нині: майстрам пензля чи тим, кого во�
ни зафіксували на своїх полотнах? Зрозуміло,
що і тим, і тим. Проте вражаюча диспропорція

не на користь митців, які, власне, і заслугову�
ють на те, аби ми стверджували: мистецтво віч�
не, імена — безсмертні... Час усе нівелює... Що
скажуть нинішнім молодим, які виховуються
телеканалами та інтернетами, імена Лизогубів,
Даниловичів, Дараганів, Сулим, Вишневець�
ких, Забіл, Родзянок? Майже нічого. Адже ми
не маємо власної національної історії... Ніби
світ тяжіє до аноніму. Можливо, в цьому кри�
ється великий зміст. Адже людські амбіції вима�
гали б історичних узаконень, людина тілесна
брала б гору над духовною, а талант, доскона�
лість, майстерність потребували б особливих
винятків: я — талант, я — особистість, я — ви�
нятковість, я — я... я — самодостатність... Так,
ніби він, талант, не від Бога, а від самого себе.
Адже ніхто не перевершує Всевишнього в тво�
ренні краси, довершеності, доцільності. Отже,
все від Бога — і талант митця, і талант того мож�

новладця, який і уособлював свій час. Так, Бог є
всім сущим, включно з нами і для нас, адже чо�
мусь уціліли ці ромби, квадрати, паралелепіпе�
ди, ці обмежувальні рамки, це полотно, ці фар�
би і ці портрети. Чи не нагад нам, сущим, про
далеке відгомоніле, віддаленіле, але яке потріб�
не саме нам, людям XXI століття. Вічність при�
сутня в нас і як Бог. Тому й ім’я цій вічності —
Бог. Він нам не накидається, не нав’язується,
він приходить не через насильство, ґвалтівниц�
тво, не через “так треба”, а через “так є”... 

Уважніше вдивіться в ці лики, не відводьте
очей, і Ви побачите за ними великий час наших
пращурів, отже, і нас самих у складках вічнос�
ті. Шукаючи минуле, ми знаходимо себе, пере�
несені звідти в сьогоднішнє, тому для нас такі
важливі деталі, візерунки, золота нитка, перна�
чі, булави, посохи, набірні рукоятки, оксамити
й адамашки… Пальці тягнуться їх поторкнути,

а погляд хоче побачити той історичний прос�
тір, затулений персонами чи парсунами, в яко�
му і ти був, адже пам’ять на генному рівні збе�
рігає щось позасутнісне, безвічне, якому, як ти
здогадуєшся, ймення твоєї Батьківщини...
Україна... Вона зводиться не лише до чорнозе�
мів, супісків, суглинків, лісових масивів чи сте�
пових перелогів... Вона, Батьківщина, не лише
зриме, матеріальне, земне, предметне, часове,
а й незриме, духовне, що якоюсь матрицею ля�
гає на наші душі, які безпомильно вгадують ви�
соку спорідненість з усіма тими Галаганами,
Вишневецькими, Забілами.

А художники, які зафіксували ці обличчя,
ці постави, ці маєстати, ніби здогадувалися про
нашу спрагу, спрагу XXI століття, і натхненно
відтворювали портрети, слугуючи Богу, слугу�
ючи вічності, тому що вони себе відчували Гос�
подніми співавторами, його підмайстрами,
знали, що у Всевишнього все неповторне. 

Нам залишаться фраґменти того часу, де�
формовані уламки, черепки, бите скло, осколки
мармуру. Де та слава, бучність, бундючність,
вельможність і могутність наших родів? Якщо
зберігся цей невеликий відбиток портретів,
“парсун”... — то це не лише тому, що ентропій�
ні закони беруть гору над творчими актами, а й
підтвердження, що є вищі закони, продиктовані
космічною механікою, земне, предметно�зриме
є лише одним із вимірів Божого творіння — лю�
дини, духовна субстанція якої не висловлювана,
проте нам, людям конкретної землі, конкретної
доби, конкретної історичної даності — дорогі,
необхідні оті ознаки земної причетності наших
пращурів, які творили цей земний простір, бо�
ронили, утверджували його. Ім’я якому Украї�
на... Український портрет... Чуєте? Український.
Богом також означений, окреслений і даний
нам, щоб ми в протидії безвічного з часовим
пам’ятали, що час і простір — нероздільні, що
образ і дух — нерозривні, і ми, всі сущі на цій ук�
раїнській землі, через обстоювання власного іс�
торичного часу досягли позачасового, наближа�
ючись до Бога, а не віддаляючись шляхом зне�
особлення, знелюднення, звиродніння... І пор�
трет — це конкретизація неповторного образу
богоподібного творіння — людини, яка тобі
співкровна, отже, і необхідна.

Павло МОВЧАН

Перш за все, слід зазначити,
Халіл Жибран (1883–1931), усе�
світньо відомий письменник, ху�
дожник і мислитель першої по�
ловини ХХ ст. — митець не араб�
ський, а американський.

Хоча його родина походила з
Лівану, проте належала не до му�
сульманської, а до християнської
(маронітської) громади. Звідси —
незвичне для європейського вуха
прізвище, що вводить у культуро�
логічну оману. Звідси — оригі�
нальність його творчості, що чер�
пала думки та творчі засоби з ба�
гатьох розмаїтих традицій, саме
тому міркування цього автора ці�
каві людям різних культур і віро�
сповідань уже багато десятиліть.

Поема “Пророк” уперше по�
бачила світ 1923 року. Відтоді її
перевидано десятки разів і пере�
кладено багатьма мовами світу,
тож поява українського перекла�
ду — подія радісна й приємна.

Важко сказати, до якого жанру
належить твір. З одного боку — це
притча, навіть парабола, насичена
розмаїттям символів. Є Місто, є
Море, є Пророк, є люди; Пророк
тужить за Морем, і Місто видаєть�
ся йому в’язницею, нарешті при�
пливає корабель, аби назавжди
забрати його звідти… І раптом лю�
ди, яким досі не було ніякого діла
до Пророка, приходять і просять
його поділитися своєю мудрістю й
одкровенням Істини. І він про�
мовляє до них, віддаючи до решти
своє знання, а потім іде, хоча спів�
вітчизники щиро просять його ли�
шитися… Можливо, він і радий
зостатися ще трохи в Місті, але ко�
рабель приплив саме по нього, і
залишатися вже не можна. Тепер у
серці Пророка, хоча він рушає до

Прекрасного Краю за Морем, до�
віку житиме туга за Містом, яке
довгий час видавалося йому тюр�
мою�кліткою.

Але головне тут — не сюжет,
він охоплює лише перший і ос�
танній розділи поеми, створюю�
чи своєрідне обрамлення, що
надає їй композиційної ціліс�
ності. Найважливіша частина
твору — вервиця монологів Про�
рока. Усі вони мають однакову
структуру. З натовпу виходить
хтось один — жрець, старійши�
на, юнак, учитель, астроном,
красномовець тощо — і ставить
пророкові запитання, що най�
більше хвилює саме його: “Учи�
телю, розкажи нам про …” Ко�
жен питає про своє: жінка з не�
мовлям на руках — про дітей, ба�
гач — про пожертву, шинкар —
про їжу, але відповідь Пророка
важлива для всіх, цілої громади,
й на всі часи, адже він дивиться
на світ очима вічності…

У свою чергу промови Про�
рока розпадаються на фраґмен�
ти�афоризми, кожен із яких та�

кож окремий цілісний і заверше�
ний витвір.

Написано “Пророка” верліб�
ром. З одного боку це цілком зро�
зуміло: 1920�ті роки — розквіт
американської модерної поезії.
Але Х. Жибран відштовхується не
від творчих експериментів Е. Па�
унда та Т. С. Еліота. Джерело, з
якого черпає цей поет, — біблій�
на, давньосемітська й арабські лі�
тературні традиції (особливо
Книга Еклезіаста та Книга Ісуса
Сина Сирахового), звісно, дещо
переосмислені в контексті здо�
бутків ХХ ст. у царині поетології.

Поема Х. Жибрана — справ�
жній Текст у розумінні Р. Барта: її
можна читати безліч разів, роз�
гортати на будь�якій сторінці,
при цьому кожен її елемент може
жити як самостійний твір і вод�
ночас давати повне уявлення про
ціле. У світовій літературі не так
уже й багато таких книг. Тож доб�
ре, що нарешті український чи�
тач також може долучитися до
спільноти Міста й собі вислухати
мудрі слова Пророка.

Під міською брамою і коло 
домашнього вогнища бачив я,

як ви принижуєте себе та
поклоняєтеся власній свободі,

як раби, які принижуються
перед тираном і прославляють 
його,

хоч він убиває їх.
Авжеж, у храмовому гаю, 

і в тіні твердині
бачив я найвільніших серед вас,
тих, хто носить свою свободу,

як ярмо і як кайдани.
І моє серце стікало кров’ю;
бо тільки тоді можна бути

вільним,
коли навіть бажання шукати

свободу,
перестане бути ярмом для вас
і коли ви перестаєте говорити

про свободу, як мету і бажання.

…думка — це птах простору,
який у клітці зі слів може 

розправити свої крила,
та не може летіти.

Халіл Жибран “Пророк”

Зоя ЖУК

НАШІ ВИДАННЯ

СВІТ

ВІД ТЛІННОГО ДО БЕЗВІЧНОГО...

ПРИТЧА ДЛЯ МІСТА

В Українському центрі народної куль�
тури “Музей Івана Гончара” за участю ук�
раїнської громадськості Києва, Полтави,
Львова, Харкова, Чернігова й інших міст
України відбулася презентація видавни�
чої серії “Українське мислення” і її пер�
шого випуску — збірника “Думки” Воло�
димира ДАНИЛЕЙКА.

Автор — член Національної спілки журна�
лістів України, Національної спілки письменни�
ків України, Національної спілки майстрів на�
родного мистецтва України, Національної
спілки художників України, Національної спілки
кобзарів України; ініціатор гурту “Гомін” (Київ),
керівник гурту “Орта” (Полтава)… 

Його книга, впорядкована Остапом Хан�
ком, — це своєрідна енциклопедія україн�
ського мислення. У збірнику подано свіжі й
часто несподівані розмисли автора — сторін�
ка за сторінкою перед читачем розгортається
своєрідна енциклопедія українського мис�
лення. Зацікавлений читач знайде тут чимало
нового — від започаткування літературного
написання звуків української мови “дж”, “дз”
(нарівні зі звуками “йі”, “йа”, “йе”, “йу”) як од�
нієї літери, датування всіх подій і явищ (до
книжкографії включно) за трипільським літо�
численням, космографічного, етнічного й ро�
дового покажчиків, — і до українського погля�
ду на світ. 

У наступних випусках серії “Українське
мислення” — “Зерна мислення” Григорія Ско�
роводи, мисль “Руської правди”, Українське
Трипілля, тритомник “Український Палеоліт”
(“Кам’яна Могила”, Мізин, Гінці). Серія потен�
ційно не має кінця — як і саме мислення укра�
їнців, адже ніколи навіть найдоскіпливіші до�
слідники і вчені не зможуть до кінця охопити й
осмислити українську ноосферу...

Остап ХАНКО

МИСЛИТЕЛЬНА 
УКРАЇНСЬКА НООСФЕРА

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Із�поміж численних художніх вис�
тавок, що їх Національний художній
музей України влаштовував протя�
гом останніх років, “Український пор�
трет XVI—XVIII століть” — виставка
унікальна. Під одним дахом вдалося
зібрати добірну мистецьку розкіш
різних музеїв нашої країни. За спри�
яння Всеукраїнського товариства
“Просвіта” ім. Тараса Шевченка та
Міністерства культури у видавництві
“Артанія Нова” вийшов друком ката�
лог�альбом, присвячений цій вистав�
ці. Пам’ять про відкриття…

Альбом складається з 8 розділів,
що відповідає структурі виставки.
Щоправда, він містить значно більше
творів, аніж було представлено в за�
лах музею.

Еволюцію портретного жанру фа�
хово представлено в статті мистец�
твознавця Лариси Членової. Володи�
мир Олександрович докладніше роз�
повідає про портретну гравюру. Про
львівський портрет та збірку “Олесь�
кого замку” віднайдемо у статті Тетя�
ни Сабодаш.

Філософське осмислення портретів наших пращурів — у передмові Павла
МОВЧАНА. 

“Пророк”. Халіл Жибран. Швидше за все, я б ніколи не
прочитала цієї книжки. Якось побачивши її на книжковій ят�
ці, лишень ковзнула поглядом: “Напевне, це твір якогось
арабського письменника… Життєпис Магомета?..  Навряд
чи ця книжка для мене…”, — і рушила далі. Які ще культурні
асоціації може викликати подібне поєднання назви й ініціа�
лів автора?

Але так трапилося, що друзі подарували мені саме укра�
їнське видання “Пророка” Х. Жибрана (Пер. з англ. О. Глад�
кий. — Львів: Свічадо, 2005). У їхніх щирих запевненнях:
“Тобі має сподобатися ця книга!” — геть не було іронії… Тож
довелося читати.

Несподіванки почалися одразу.
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Іван ДРАЧ

МАЙСТЕР ТРУН ЕДВІН ХУУН
Марісу Чаклайсу

Едвін поклав мене на верстат:
— Не ворушись, я тебе зміряю!
Я лежав на тирсі і стружках
В дивних запахах гострої живиці.
Едвін любив Маріса Чаклайса.
Чаклайс привів свого гостя
З далекого чортизнаякого Києва.
Едвін захотів зробити приємне 
Далекому гостю з Києва 
Тому і поклав мене на верстат:
— Не ворушись, я тебе зміряю!
Жовтою метровкою дециметровою
Він мене обміряв старанно
І нарешті прорік задоволено:
— Номер труни в тебе дев’ятнадцятий!..
Летіли за вікном мотоциклісти
Долаючи гору весною.
— Це мої напівфабрикати.
Скільки весною їх б’ється.
Заробітків стачає весною і восени,
Коли дороги слизькі і підступні...
Згодом пили ми чарку
На трунах новеньких сидячи...
За здоров’я напівфабрикатів...
Давно я про це забув
Аж сьогодні згадав у Ризі
Про Маріса Чаклайса і Едвіна Хууна,
Видно, про мене не забуває
Номер труни дев’ятнадцятий...

22.10.2005 
Рига

ПУЧКА МІЗИНЦЯ
На маленькому глобусі світу
Малесенька цяточка України —
Як маленька пучка мізинця
Де Росія лежить як долоня
А Казахстан як великий палець
Та цією маленькою пучкою
Не лише глобус вимірюю
Вимірюю все на світі
Просто іншої міри не маю
Це ви собі міряйте
Хто чим може і чим хоче
Хто цілим глобусом
Хто долонею цілою
Хто пальцем великим
А хто середульшим
Хто вказівним
А хто безіменним
А я не мізинцем міряю
А пучкою того мізинця
Так він мене болить

18.10.2005
Конча Озерна

ЛИТОВСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ
Добре сидимо
Дзукійський самогон п’ємо
Немов литовську ідентичність
Так Юстінасе Марцінкявічюсе
Так Міколасе Карчяускасе
Ані шотландське віскі
Ані шведський Абсолют
Ані французьке Курвуазьє
Не пересилить той самогон
У пору глобального спирту
Захлинав нас один Союз
То чи ж порятує нас інший
Голод пережили ми
Чи ж впораємось з достатком
Чи ж Інтернет ковтне нашу душу
І виверне гомункулуса
В європейському спирті
Чому ж це я не догадався
Не стандартну горілку привезти

З немирівським перцем
Треба ж було самогон
З теліженських буряків

13.11.2005 
Вільнюс<Конча Озерна

З ЮСТІНАСА МАРЦІНКЯВІЧЮСА
Осінь: коли творіння вбирає 

усього творця, 
Коли розпадаються форми, 

коли облітають серця,
Коли ти вже сам — наче шрам — 

і все в холода болить,
Коли уже знаєш, лише не знаєш коли...

МАТІОЛА
Моя ти дивна матіоло 
Коли вечірнє гнеться коло 
З темнот бузкових вирина 
Твоя пахуча таїна

Ти хворостинна і дитинна 
Непоказна і старовинна 
І граціозна і смутна 
Вся — зоряна самотина

Моя ти матіоло дивна 
Коли б’є сила супротивна 
І валить з ніг мене вина 
На ноги зводиш ти одна

Своїм пахучим таємничим 
І нерозгаданим обличчям 
Як все чаклує й поглина 
Нічна всевладна таїна

Ні соняхів ані троянди 
Лише зірок жаскі гірлянди 
Й над всім твоє незрадне соло 
Нічна принцесо — матіоло

14.11.2005 
Конча Озерна

СКЛЕРОЗ
Їхав у Литву — забув піжаму. 
Їхав із Литви — забув про ліки. 
Склеротичну таку вашу маму 
Не забуду мабуть вовіки.

Ти, забудькуватий склеротику, 
Склеротичний ти мій забудьку, 
Не сплутай з аеронавтикою еротику, 
З Іреною Карпою Ірен Роздобудько.

Дивлюся в люстерко — 
знайомий хтось суне. 

Ніяк не впізнаю — знайома проява. 
Ніяк не згадаю цієї парсуни — 
Скоро в газеті буде об’ява...

ВИШИВАНКА
В. Р. Мойсику

Я по світу іду в вишиванці 
А за мною вовки�сіроманці 
Доганяють слідом навмання. 
Я від них відбиваюсь щодня.

З малолітка іду в вишиванці. 
Народився — відразу у шанці
Я попав, бо відразу в бою 
Обстаю за Вкраїну свою.

Мій професор колись в вишиванці 
Був скалічений. Був в лихоманці. 
Йому вишили фінками груди. 
Вічна заполоч. Вічні паскуди.

Все життя я іду в вишиванці. 
В ній ходили вкраїнські повстанці 
І в Норильську вмирали як стій...
В вишиванці ходити зумій!..

17.11.2005

ОДЕСЬКА ЧЕРЕШНЯ
Із Одеси преславної 
Завезли чуму... 

Т. Шевченко
Перекипіла черешне моя,
Чому ти до мене не докипіла?
Кому це вроди отруйний маяк 
Палахтить зі сліпучого тіла?
Кому ти вродиш дітей, не моя,

Кому ти вкипиш золотими ночами 
Чому це твоє нестерпне ім’я 
Мені закипіло як туга одчайна.
Чому все, чому і чому,
Занехаявши заповідь божу,
Тебе, як чумак ту одеську чуму 
З душі виторгнути не можу!?

*  *  *
Гортаю свої папери 
Перебираю своє життя 
Де сери, пери і хери 
Доводили мене до пуття 
В три ціпи мене молотили 
В три погибелі гнули 
Світові і рідні мудаки 
Орденоносні акули 
Але я якось виживав 
Бо рідну траву жував 
І воду криничну пив 
І долі тому не пропив

ТУМАН В ЮРМАЛІ
Неймовірний туман 
Узбережжя морське закутав. 
Пляжем налякано бігає 
Голісінький чоловік 
І волає в туманне море:
— Маріє, ну де ти, Маріє,
Марієчко, одзовись... 
Нічого не чути. 
Нічого не видно...
Неймовірний білий туман...
Пляжем біжу я далі:
Знову голісінький чоловік 
Волає в туманне море:
— Єво, ну де ти, Єво,
Куди попливла ти, Євіто,
Ну Єво, виходь, бо приб’ю...

На початок світа попав я. 
Видно це святий Йосип 
Шукає свою Марію,
Видно Адам навіжений 
Праматір людей шукає 
В цьому туманному морі,
На цьому туманному пляжі.
Коли вони не докличуться, 
Чи почнеться цей світ?!

22.10.2005 
Рига

СИВИМИ ВРУНАМИ
Твоя брівка тонколука 
Все мене стріляє з лука 
Моє диво тонкостебле 
Твоє слово хитре й тепле 
Твоя мова тонкорунна 
Та на сиві мої вруна 
Наче канна тонкостанна 
Богорівна богоданна 
Білопінна славна панна 
Не вполює цього пана 
Тонкорунна довгостебла 
Баскетбольні грають стегна 
Волейбольні грайні перса 
Щойно випорснули з мерса
А чи сил на неї стане 
На це диво тонкостанне 
То ж в поезії чи в прозі 
Закарбуй собі на носі 
А то ж ти як Буратіно 
Будеш з носом неодмінно 
Ніжна брівка тонколука 
Все мене стріляє з лука 
Чи ж мене для тебе стане 
Моє диво тонкостанне?! 
Твоя зваба тонкорунна 
Та на сиві мої вруна?!

25.11.2005

СИВИМ ДИМОМ
І. Галярнику

Між зеленою хвоєю
Між брунатними соснами
Поміж клечанням жовтим
Поміж вишні рожевої
Між багрянцем і золотом
Клубочеться сивий дим
Домінанта старої симфонії
Це я вам димлю 
Валую сизими хвилями 
Дихаю пружно і бурхаю
Вибухаю часто вогнем 

І знов затухаю димом 
Збираюсь стараюсь напружуюсь 
Стараюсь гріти вогнем 
Та вмію вже тільки сивим 
Розкотистим сизим димом 
Який додає до палітри 
Останню прогірклу барву 
І вибирається в небеса

24.10.2005 
Конча Озерна

СИВИМ КОНЕМ
Це я сивим конем
Їду від хати до хати
Від міста до міста
Від села до села
Це я сивим конем
Від дерева і до дерева
Від листка до листка
Від очей до очей
Їду випрощуюсь
Сивим конем
Простіть коли що не так
В тобі не набувся
В тобі не нажився
Тобі лихословив
Тебе обезславив
Тобі життя збавив
Простіть коли що не так
Чвалаю сивим конем
Від хати до хати
Від листка до листка
Хто ж то там їздить
Сивим конем сторопілим
Себе сам питаю
Душа твоя їздить
Сивим конем
Дожилася душа
До сивого коника

25.10.2005 
Конча Озерна

ШКОЛА
Лідії Кравченко

Подивилась вона на сестру
І сказала вона сестрі:
— У тебе двоє близнючок, 
І у мене хлопчина.
Давай зробимо школу —
Українську школу у Ризі.
Буде в нас своя Україна.
Стала одна прибиральницею, 
А друга сестра директрисою, 
А мама їхня стала бабусею 
Для всіх школярів. 
Прибиральниця часом 
Важливіша директриси,
А директриса з ганчіркою 
Витирає носа міністрам...
Як вони поневірялись,
Знав лише Господь Бог,
Але вистояли,збулись
Українською школою в Ризі...
А ви в Україні
Можете збутись школою
Чи українським університетом
Чи бодай українською ганчіркою
Щоб витерти носа міністрам?!

8.12.2005 
Рига<Київ

МАЙСТРИНЯ СВІЧОК 
МІРЗА РАМАНЕ
Дивовижно прекрасна жінка
Демонструє свої свічки
І дарує мені найкращу
— Це вам буде. Так. Від мене...
Дивлюся на п’ятидесятилітню красуню
Я, тридцятилітній дурень,
Дивлюсь як на стару перезрілу кобіту
Поглядом: чого вона з мене хоче...
Білі, бузкові, золотаві свічі
Зазирають мені просто у вічі,
В нестерпні очища мої чоловічі,
І кожна ось�ось спалахне,
Щоб спопелити мене,
Вилюбити до дна…
Чи забув афоризм Уїтмена:
Молоді жінки — гарні,
А старші — гарніші...
От тобі на!
Чи знав я, як дихає самотина
У тридцять дурних своїх літ,
Коли не вродився на світ,
А вже вродилась майстриня,
Дивних свічок господиня.
Не спалахнула пішла,
А могла спопелити мене до тла
У тридцять дурних моїх літ,
Коли я не зродився на світ 
У її презрілих вічках
Мірза Рамане — незапалена свічка...

ÒÈ ÂÆÅ ÑÀÌ —
ÍÀ×Å ØÐÀÌ
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— Повторюю це за незабутнім
Назарієм Яремчуком, читаючи жур�
нал “Кореспондент” (число 40).
Якийсь Г. Охотін продовжує топтати
наші цінності: він, виявляється,
“промоутер української культури в
Росії”. “Гідно” представляє росіянам
нашу культуру! Чого тільки варта те�
за: “Шевченкоманія, що охопила
країну, загрожує роз�
витку сучасної культу�
ри!” 

Зухвалий хлопчись�
ко бідкається, що Шевченкове ім’я в
Україні — всюди, воно, бачте, зава�
жає творити сучасну українську
культуру. Та невже творять її на голо�
му місці? Невже не вчаться в того ж
Шевченка?

Бачте, автору прикро, бо в кож�
ному українському місті є вулиця
Шевченка, пам’ятники йому, скрізь
висять його портрети, його ім’я но�

сять навчальні заклади, товариства,
театри тощо. Він не бачить, що по
всій Україні бовваніють пам’ятники
катам українського народу, є вулиці
Лєніна, Маркса, Комінтерну, Енгель�
са, Дзержинського, Жукова, Рози
Люксембург… Це його влаштовує.

Чи для росіян ім’я Пушкіна не до�
роге? Чи менше його вшановують,
ніж ми — Шевченка? Однак це їм не
заважає творити сучасну культуру
(про якість — окрема розмова): роз�
вивається кінематограф, зростає
книжкова індустрія, розмаху набуло
естрадне мистецтво, процвітає пе�
ріодика. І всім цим заполоняють Ук�
раїну, нав’язують нам своє. Це не
турбує п. Охотіна?

Шевченко й Україна — невід�
дільні. Така наша історія. У пору глу�
хої ночі, коли стояло питання: бути
чи не бути українській нації, могут�
ньо пролунав голос Тараса: бути!
Шевченко й нині актуаль�
ний. Ми його любимо,
шануємо, вчимося жити
за його заповітами. Та не
всі, на жаль… Якби ж наші
високопосадовці частіше
“Кобзаря” брали в руки.

Говоримо про національ�
ну ідею. А вона в творах
Кобзаря, нічого й вигаду�
вати не треба. Та не хоче�
мо, чи не можемо, чи такі
охотіни заважають? 

Читаю: “Україна — не
сільська країна, а її куль�
тура — це не тільки Шев�
ченко, традиції, шарова�
ри й хліб�сіль”. Думаю: не

ДОКИ?НАБОЛІЛЕ 
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Вельмишановний пане Прези�
денте! Шановний Голово Шевчен�
ківського комітету, високе зібрання!
Кажучи ці кілька вдячних слів, під�
креслю, що справа не стільки в на�
писаному або створеному кожним із
новоудостоєних, тим більше не
стільки в наших іменах, скільки в
тих акцентах, тих — як модно нині
казати — месиджах, що їх своєчасно
посилає своїм рішенням Шевчен�
ківський комітет усій, і то найперше
владній Україні. Це ті акценти най�
зацікавленішої підтримки україн�
ської національної культури, що є
провідними у Вашій діяльності, па�
не Президенте, але дай Боже, щоб
ставали вони провідними також у
діяльності всіх структур української
виконавчої влади, починаючи від
найвищих щаблів до найнижчих, і
навпаки — від найнижчих щаблів до
найвищих. Річ у тім, що, явно випе�
реджаючи владу, йдучи у багатьох
випадках попереду неї, українське
громадянство не може далі терпіти
засилля, скажу так, не�України чи
анти�України в сучасній Україні. Не
може терпіти ситуації, за якої у нас,
по суті, окупований інформаційний
простір — і телевізійний (особливо
телевізійний), і книжковий, і газет�
но�журнальний; тієї ситуації, за якої

замість національного мистецтва на
перший план вийшла низькопробна
іноземна, часто матюкомовна поп�
са; ситуації, за якої замість повноси�
лого, звичайно, вмілого, тактовно�
го, але неухильного й невідступного
утвердження української, держав�
ної, Шевченкової мови, ще й сьо�
годні зневаженої у багатьох краях
України, усілякі об’єднані реґіони,
як і деякі, що особливо прикро, на�
віть нашоукраїнські, ніби ж “пома�
ранчеві” шумілкіни (і чи тільки шу�
мілкіни), нав’язують нам офіційне
двоязичіє. Воліють знати нашу ре�
акцію на ці домагання? Що ж, вона
однозначна: наша мова як єдина
державна мова в Україні і на сьогод�
ні, і на прийдешні часи — це той ру�
біж, з якого ми, українці (до речі,
спільно з чесними людьми — пред�
ставниками інших етносів), ніколи,
ні за яких обставин не зійдемо. От�
же, не сійте жарин розбрату, госпо�
да, погамуйся, “п’ята колоно”, що
так підступно й так підло маніпулю�
єш нашим зденаціоналізованим чи
злюмпенізованим обивателем! “У їх
народ і слово. І в нас народ і слово”,
— заповів нам Тарас Шевченко, і від
цього його імперативу, від цієї його
найпростішої і найточнішої форму�
ли нашого існування у цьому гео�
графічному просторі ми не відсту�
пимо ніколи.

Шановні учасники шевченко�
вого зібрання, усі наші громадяни!
Згуртувавшись довкола свого Пре�
зидента Віктора Ющенка, ми за
всяку ціну мусимо переконливо й
по змозі резонансно виграти пар�
ламентські вибори, що наближа�
ються. Наша перемога — то й буде
промовиста відповідь на оте всім
відоме сакраментальне запитання:
“Скажіть, що в Україні будувати?”
Насправді формула тут проста: му�
симо будувати Україну як європей�
ськи зорієнтовану, соціально зорі�
єнтовану національну державу ук�
раїнського народу, у якій має бути
добре всім, але в якій мусять неу�
хильно, послідовно підтримувати�
ся українські національні пріори�
тетети — у політиці, економіці,
культурі, мові. Це й буде Шевчен�
кова Україна. Це й буде наша Укра�
їна. Слава Тарасові Шевченку!
Слава Україні!

АНАТОЛІЙ ПОГРІБНИЙ: 
«МОВА — ЦЕ ТОЙ РУБІЖ, 
З ЯКОГО МИ НІКОЛИ НЕ ЗІЙДЕМО»

Відомий український мистецтвозна�
вець Дмитро Степовик вважає, що вне�
сок Тараса Шевченка в українське обра�
зотворче мистецтво унікальний, і, на
жаль, недооцінений. Хоч є сотні публіка�
цій, монографій, альбомів про його мис�
тецьку творчість, усе одно вона залиша�
ється нерозкритою. Цю думку підтримує
багато українських культурологів. І на
цьому наголошувалося під час відкриття
виставки “Живопис Тараса Шевченка” 9
березня у Києві в Національному музеї
Тараса Шевченка. 

Серед понад півтисячі творів художника
Тараса Шевченка — портрети, жанрові ком�
позиції, краєвиди, малюнки на біблійні, іс�
торичні й літературні сюжети, книжкові
ілюстрації та ще багато чого, що залишилось
у стадії численних замальовок, ескізів, на�
черків. У цьому масиві кількість наймену�
вань олійного живопису порівняно невели�
ка, що значною мірою зумовлено трагічніс�
тю Шевченкової долі: з двох десятиліть

творчого життя десять минуло на засланні,
коли російська царська влада забороняла
митцеві писати й малювати, але він потай
усе ж робив це, і переважно у формах малої
графіки. У форматі виставки твори Тараса
Шевченка, виконані олійними фарбами,
експонуються вперше.

Окремо — одна на цілій стіні експонува�
лася Кобзарева картина “Катерина”. Вона
належить до найвідоміших картин Тараса
Шевченка побутового жанру. За радянських
часів експонувалася як класичний зразок
картини соціально�викривального змісту. А
відповідно, у такому ж світлі подавалася вся
творчість Шевченка.

Кобзареві твори на побутову тематику
часом гіркі. Проте їх не можна трактувати
спрощено. “Скільки співчуття і внутріш�
ньої краси у “Катерині”! Ця картина нага�
дує ситуацію, коли до Ісуса Христа привели
блудницю і вимагали, щоб за тодішніми за�
конами її укаменували. Тоді Ісус сказав: хто
без гріха, хай перший кине в неї каменем. І
саме ці слова спливають у пам’яті, коли
дивлюся на “Катерину”. В особі Катерини
яскраво зображено підневільний стан Ук�
раїни”, — переконаний Д. Степовик. 

Загалом творчість Тараса Шевчен�
ка глибоко філософська і християн�
ська у своїй основі. Поет жив і творив в
епоху романтизму. Тому природно, що
його творчість — портретна, пейзажна,
історична, на християнські теми —
пронизана відчуттям емоційно підне�
сеного, звеличеного розуміння проб�
лем, наголошує мистецтвознавець. 

Усі портретисти, починаючи з ра�
дянської доби, зображали Шевченка
людиною похмурою. Таким він пред�
ставлений на пам’ятниках у Харкові та
Києві. Велич Шевченка зумів зрозуміти
славетний скульптор Леонід Молодо�
жанин із Канади, який зробив п’ять
пам’ятників Кобзареві. Він показав по�
ета таким, яким той себе намалював на
портреті 1840 року. 

На тлі нових “відкриттів” про пос�
тать і творчість Тараса Шевченка бага�
то хто ставить питання: чи нині, на по�
чатку ХХI сторіччя, ідеї Кобзаря є актуаль�
ними, коли модернізм заполонює світ?

Професор Дмитро Степовик із цього
приводу каже: “Шевченко — митець сучас�
ності. Він ніколи не буде для нас у минулому

часі. У творчості Шевченка маємо орієнтир,
на який повинні рівнятися митці не тільки
сучасні, а й митці майбутнього”. 

Мирослав ЛЕВИЦЬКИЙ

СЛОВО ЛАУРЕАТА
До пам’ятника Кобзареві, що

височить на Центральному Майда�
ні в Луганську, зранку прийшли
представники громадських органі�
зацій і політичних партій національ�
но�демократичного спрямування,
студенти Луганського національ�
ного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка, Лугансько�
го медичного училища, старшо�
класники навколишніх шкіл...

Несподіванкою для багатьох
луганців, які поспішали на роботу й
опинилися в центрі біля пам’ятника
Тарасові Шевченкові, була поява
на Майдані великих спецавтобусів
обласного телебачення, а з вели�
кого рекламного екрана лунали су�
часні українські патріотичні пісні й
Кобзареві поезії. 

Покладання квітів до монумен�
та українському Генію в Луганську
очолив голова Луганської обласної
державної адміністрації Геннадій
Москаль. Він першим виголосив і
слово на мітингу. З яскравою про�
мовою про Великого сина україн�
ського народу виступив Володи�
мир Семистяга — голова Луган�
ського обласного об’єднання
“Просвіта”. Його підтримали: Юрій
Кисельов — голова Луганського
міського просвітянського об’єд�
нання, Іван Щербул — член Прав�
ління Луганської обласної “Просві�
ти”, заслужений артист України,
Юлія Хмеленко, студентка другого
курсу факультету української філо�
логії Луганського національного
педагогічного університету імені
Тараса Шевченка.

Вела мітинг заслужена артист�
ка України, актриса Луганського
академічного обласного україн�
ського музично�драматичного те�
атру Наталя Коваль...

Продовжилося свято в 192�й
день народження Тараса Шевчен�
ка зустріччю студентів і школярів
Луганська та області, — перемож�
ців конкурсів, фестивалів, присвя�
чених життю і творчості Кобзаря,
— з митцями й творчими колекти�
вами аматорів у Луганському об�
ласному українському музично�
драматичному театрі. Їх привітав
заступник голови Луганської об�
ласної держадміністрації Зіновій
Гузар. Із промовою “Шукаймо у со�
бі Шевченка” звернувся до юного
покоління луганців відомий просві�
тянин, народний артист України —
митець читецького жанру — про�
фесор Володимир Калашников,
голова Луганського обласного

Братства шанувальників творчості
Тараса Шевченка. 

Палкі слова шани Великому Ук�
раїнцеві прозвучали у виступі за�
служеного колективу — студії чит�
ця “Натхнення” із Центру творчості
дітей та юнацтва Жовтневого райо�
ну Луганська (керівник Ніна Григо�
ренко), пісні на слова Тараса Шев�
ченка виконав студентський хоро�
вий колектив інституту культури
Шевченківського педуніверситету
(керівник Ольга Александрова,
заслужений діяч мистецтв Украї�
ни), гурт бандуристів Луганського
коледжу культури і мистецтв (ке�
рівник Валентина Фалалєєва).

Заключним святковим пода�
рунком нашій молоді була драма�
тична вистава “Поет і княжна”, під�
готовлена акторським колективом
Луганського академічного облас�
ного українського музично�драма�
тичного театру. Головні ролі поета
Тараса Шевченка та княжни Варва�
ри Рєпніної виконали заслужені ар�
тисти України Олександр Морозов
і Наталя Коваль.

Управління культури та туризму
Луганської обласної держадмініс�
трації, яке займалося організацією
цього заходу, у процесі його підго�
товки активно співпрацювало з
представниками обласного об’єд�
нання “Просвіта” та інших громад�
ських організацій. Плекаємо надію
на подальшу співпрацю громад�
ськості й влади у відродженні укра�
їнської культури на Луганщині, й
зокрема української мови.

Цього ж дня у більшості шкіл,
вищих навчальних закладах, біблі�
отеках Луганська та області відбу�
лися літературно�мистецькі свята,
на яких звучало віще слово Кобза�
ря, зустріч із лауреатами Шевчен�
ківської премії, виставки літера�
турних і художніх творів Тараса
Шевченка, кращих конкурсних ро�
біт — літературних творів, дослід�
жень, українських рушників, виши�
ванок. Хотілося б відзначити що�
річну велику роботу у пропаганді
Шевченкового слова відомого ук�
раїнського поета, лауреата Шев�
ченківської премії Василя Голобо�
родька й відомого просвітянина —
літературознавця, лауреата премії
Івана Огієнка науковця Олекси
Неживого. 

Прес9центр Луганського 
обласного об’єднання 

“Просвіти” імені Тараса
Шевченка 

ЯК ЧИТАТИ КАРТИНИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ПОДІЯ 

За традицією, 9 березня у Мос�
кві українська громада, представни�
ки російської громадськості зібра�
лися біля пам’ятника Тарасу Шев�

ченку на Кутузовському про�
спекті.

Член Ради Федерації Фе�
деральних Зборів Росії, голо�
ва Рад Об’єднання українців
Росії та Федеральної націо�
нально�культурної автономії
українців Росії Василь Дума
поклав квіти, які були увінчані
стрічкою “Великому Кобзарю
— від українців Росії”, до під�
ніжжя монумента. Квіти пок�
лав також Тимчасовий пові�
рений у справах України в Ро�
сійській Федерації Леонід
Осаволюк.

Після короткого мітингу Ук�
раїнська народна хорова капела
Москви під орудою заслуженого
працівника культури Росії та Ук�

раїни Вікторії Скопенко, всі присутні
заспівали “Реве та стогне…”

У церемонії взяли участь керів�
ники Об’єднання українців Росії, чле�

ни реґіональної громадської органі�
зації “Українці Москви”, Товариства
української культури “Славутич”, Ор�
ганізації українського національного
руху, Товариства шанувальників ук�
раїнської книги, Комітету громадян
України, земляцтв областей України,
співробітники Бібліотеки української
літератури, а також українські дипло�
мати, працівники інших українських
установ у Москві. Після завершення
офіційної частини ще довго лунали
вірші Тараса, українські пісні…

Величний пам’ятник Кобзареві
роботи українських скульпторів
М. Грицюка, Ю. Синькевича, А. Фу�
женка та архітекторів А. Сницарєва і
Ю. Чеканюка був урочисто відкритий
у Москві 10 червня 1964 року з ініці�
ативи тодішнього радянського ліде�
ра Микити Хрущова.

Олена ГОНЧАР,
м. Москва

ШАНА І ПАМ’ЯТЬ

На відкритті виставки у Національному музеї
Шевченка: виступає Дмитро Степовик, 

поруч — директор музею Наталія Клименко
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4 Мова єдина

ТАЄМНИЧА 
МОГУТЬ МОВИ
Мова — найвищий дар Бога

людині, народу. Рідна мова — най�
могутніший засіб пробудження за�
датків, формування здібностей,
всебічного розвитку особистості.
Закономірно, що в цивілізованих
країнах здавна національна систе�
ма освіти й виховання функціонує
рідною мовою. Це забезпечує висо�
кий розвиток моралі, культури й
духовності, матеріального добробу�
ту, національної державності.

Згадаймо мудрість: скільки мов
я знаю, стільки разів я людина. У
цих словах — глибокий, перевіре�
ний багатовіковим досвідом історії
філософський зміст. Мова кожного
народу втілює в собі самобутнє сві�
торозуміння, спосіб пізнання і
мислення, неповторну національну
психологію, характер і світогляд.
Вивчаючи інші мови, ми вивчаємо
культуру, духовність тих націй, тоб�
то пізнаєм їхній внутрішній світ.

Тож з якого віку найдоцільніше
вивчати іноземні мови? У цьому —
одна з найголовніших проблем сі�
мейного й шкільного виховання.
Значна частина батьків, педагогів
понині не враховує, що рідна й іно�
земна мови — це незвичайні, багато
в чому специфічні навчальні пред�
мети, значною мірою відмінні від
інших. Від правильного, науково
виваженого розв’язання порушеної
проблеми залежить рівень розвитку
інтелекту, культури, духовності ок�
ремої людини й усього суспільства.
Світова наука в особі видатних уче�
них, педагогів�класиків давно дос�
лідила й розв’язала в теорії пробле�
му вивчення рідної та інших мов у
дитинстві. Наша країна в останні
століття перебувала в стані колонії
та напівколонії, тому політика й
ідеологія держав�метрополій ніко�
ли не дозволяла, щоб українці гли�
боко знали наукові здобутки з пору�
шеної в цій статті проблеми.

Із сивої давнини було помічено,
що чим раніше діти починають вив�
чати іншу мову, тим глибші “коре�
ні”, “сліди”, чужі змістові компо�
ненти вона залишає в їхній свідо�
мості, душі. І якщо з раннього ди�
тинства іноземній мові приділяти
більше уваги, ніж рідній, або змішу�
вати кілька мов, тоді діти денаціо�
налізуються. Такий процес посилю�
ється, коли рідну мову забороняють
або різними шляхами принижують і
відсувають на марґінеси життя, зок�
рема освіти. Так було в часи росій�
ського самодержавства й радян�
ської влади, коли століттями укра�
їнські діти й діти національних
меншин змушені були навчатися і
виховуватися чужою, російською
мовою. А результатом було те, що в
підростаючих поколінь у масовому
масштабі формувалися історичне
безпам’ятство, національна меншо�
вартість, аморальність, манкуртизм
і яничарство, бездуховність та інші
соціальні хвороби.

Який же стан речей, яка ситуа�
ція з вивченням рідної, державної
української мови та інших мов у не�
залежній країні в наш час? Щоб от�
римати вичерпну відповідь на таке
питання державної ваги, зробимо
стислий екскурс в історію пробле�
ми і під кутом зору закордонних і
вітчизняних учених, педагогів�
класиків проаналізуємо стан реалі�
зації порушеної проблеми в нашо�
му суспільстві.

Я. КОМЕНСЬКИЙ 
ПРО ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ
ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВ
Видатного сина чеського наро�

ду Я. А. Коменського (1592—1670)
справедливо вважають засновни�
ком педагогіки нового часу. Він
прожив подвижницьке життя, бо�
рячись за волю Чехії, яка, як і Укра�
їна, на довгий час втратила свою
державність. Коменський боровся
проти онімечення чехів, денаціона�
лізації інших народів. 

У працях “Материнська школа”,
“Велика дидактика” Коменський на
матеріалі народного досвіду, бага�
тьох європейських країн обґрунто�
вує, що в жодному разі не можна до�
пускати, аби діти в дошкіллі й у по�
чатковій школі вивчали іноземну
мову. Він був переконаний, що до
закінчення початкової школи, тобто
до 12 років, активно формуються ос�
нови моралі, патріотизму і грома�
дянськості дітей. Це дуже відпові�
дальний період у вихованні особис�
тості. Головне в цьому віці — збага�
чуватися знаннями з краєзнавства,

вітчизнознавства. Батьки й учителі
мають застосовувати духовні цін�
ності, засоби етнічної педагогіки —
рідну мову, фольклор, народні мис�
тецтва, інші етнічні традиції у вихо�
ванні дітей. Вони повинні вивчати ті
предмети, які розкривають красу
рідного краю, знання про Батьків�
щину, історію і культуру рідного на�
роду. Засвоєні рідною мовою знання
про рід дитини, свій народ, його на�
ціональні цінності, зокрема віру й
культуру мають найбільший вихов�
ний вплив на дітей.

Я. Коменський називав період
навчання і виховання в дошкіллі
“материнською школою”, а почат�
кову школу (вік дітей від 6 до 12 ро�
ків) “школою рідної мови”. Він

розробив і реалізовував принцип
природовідповідності виховання,
згідно з яким у навчанні та вихо�
ванні потрібно керуватися закона�
ми розвитку природи дитини й дов�
кілля, особливостями етнічного се�
редовища, цінностями рідної мови
й культури.

Повчальним є таке положення
Я. Коменського: якщо діти спершу
вивчатимуть чужу мову, а потім рід�
ну, це все одно, що спочатку вчити
дітей сидіти верхи на коні, а після
цього вчити їх ходити.

ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ
РІДНОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ
МОВ У ПРАЦЯХ 
А. ДІСТЕРВЕГА
Один із найвидатніших німець�

ких педагогів А. Дістервег почав
розвивати свою концепцію вивчен�
ня рідної мови в період завоювання
французькими військами Наполео�
на численних і роз’єднаних німець�

ких князівств�держав і пізнішого
об’єднання німецьких земель в
єдину суверенну Німеччину. Пог�
ляди А. Дістервега на роль і значен�
ня рідної мови у вихованні підрос�
таючих поколінь переконливо свід�
чать, що справді наукові ідеї, підхо�
ди завжди відповідають національ�
ним інтересам. Завдяки перекладу
багатьох творів А. Дістервега укра�
їнською мовою науковцем І. Торо�
повою (Мелітополь) є можливість
глибоко вивчати творчість німець�
кого педагога�класика, зокрема йо�
го ставлення до вивчення мов.

А. Дістервег писав, що любов
до рідного “притаманна товаришам
по мові”. Німецька мова є “визна�
чальним критерієм”, “найдостовір�
нішим виразом своєрідності, інди�
відуальності, оригінальності і наці�
ональності” співвітчизників. Вона
— основа, головний засіб форму�
вання їхньої національної свідо�
мості, національного характеру і
світогляду.

Як і вчені інших країн, А. Діс�
тервег був глибоко переконаний,
що національну єдність найбіль�
шою мірою забезпечує єдина мова,
тобто мовна єдність. Багатства рід�
ної мови, її моральний та ідейно�
духовний зміст найглибше відобра�
жають національні цінності та свя�
тині. Рідна мова і забезпечувана
нею єдність нації мають стати
“провідною ідеєю політичних від�
носин, внутрішніх і зовнішніх”,
рідна мова й національна єдність
мають розвиватися “як єдність ви�
ховання і навчання, єдність націо�
нального характеру і національного
почуття та передаватися наступним
поколінням”.

Глибоко продуманою і повчаль�
ною для нас, українців, є думка
А. Дістервега про те, що в галузі ос�
віти й виховання все краще інозем�
не, загальнолюдське “треба праг�
нути реалізовувати в національній
формі і що від усього, що є чужим,
антинаціональним, треба віддаля�
ти, особливо молодших школярів”. 

У статті “Чого треба чекати і
вимагати від кожного вчителя на�
шого часу?” А. Дістервег твердив,
що потрібно “ніколи не… заперечу�
вати наше національне відобра�
ження, а цінувати і посилювати йо�
го”. Він глибоко розробляв прин�
ципи природовідповідності і куль�
туровідповідності виховання, яки�
ми утвердив пріоритетність у впли�
ві на підростаючі покоління націо�
нальних цінностей.

У часи А. Дістервега, коли ні�
мецька держава тільки зміцнювала�
ся, частина німців віддавала пере�

вагу англійській і французькій мо�
вам перед рідною і виховувала сво�
їх дітей іноземною мовою. Всю
енергію і гнів А. Дістервег спрямо�
вував проти таких співвітчизників�
батьків і вчителів. Він писав: “Гань�
ба кожному батькові, кожному ви�
хователю, який вчить німецьку ди�
тину розмовляти іноземною мовою
замість рідної!” Він вважав, що з
часом, коли діти навчаться іденти�
фікувати себе з рідним німецьким
народом, лише тоді можна і треба
починати вивчати інші мови.

“Мова — святиня кожного наро�
ду. Її чіпати, її вкрасти в народу,
нав’язати йому якусь іншу — заруба�
ти на корені його життя. Кожний
народ землі відчуває такі дії як зло�
чин, який коїться проти його величі,
і ніякий не дозволяє скоїти таке без�
карно. У мові живе народ, у мові вті�
люється його дух. Рідна мова — його
великий подвиг, відбиток, прояв йо�
го найбільш внутрішньої суті”.

А. Дістервег

ЯК РОЗВ’ЯЗУВАВ 
ПРОБЛЕМУ ВИВЧЕННЯ
МОВ К. УШИНСЬКИЙ
Як ніхто інший у Росії та Украї�

ні, наш видатний співвітчизник
К. Ушинський у нову історичну до�
бу глибоко усвідомив історичне
покликання, життєтворчі й культу�
ротворчі функції та зміст рідної мо�
ви кожного народу. У своїх фунда�
ментальних працях він розкривав
для мільйонів батьків, учителів, на�

уковців невідомі їм грані взає�
мозв’язку мови, мовлення з мис�
ленням та іншими психічними
процесами, якостями особистості.

На основі глибоких наукових
знань К. Ушинський вважав, що
природа дитини, її анатомічні, фізі�
ологічні та психологічні особли�
вості багато в чому визначаються
національною приналежністю, ге�
нотипом. Тому тільки рідною мо�
вою можна реалізувати зміст і спря�
мованість національного вихован�
ня підростаючих поколінь, пробу�
дити й розвинути внутрішні сили
кожної дитини. 

У статті “Рідне слово”
К. Ушинський концентровано вик�
ладає свою наукову позицію, яка
майже повністю відповідає досвіду
цивілізованих країн щодо вивчення
в дитинстві рідної та іноземної мов,
але багато в чому суперечить сучас�
ній мовній ситуації, яка залишаєть�
ся постімперською в Україні. Вра�
ховуючи складність проблеми,
К. Ушинський конкретизує варіан�
ти вивчення змалку рідної та іншої
мов. Він виокремлює три групи ді�
тей і аргументовано розкриває ре�
зультати їхнього розвитку й вихо�
вання залежно від того, як, у який
спосіб організоване вивчення рід�
ної та іноземної мов.

Перша група. Діти до 7—8 років
або до 10—12 років (залежно від
різних природних задатків, можли8
востей) вивчають лише рідну мову,
а вже потім починають вивчати
іноземну. Кожна дитина може ли8
ше тоді починати вивчати іншу мо8
ву, коли в неї сформуються “корінь
духовності”, засади національного
світосприймання і світорозуміння,
міцні підвалини любові до народу,
Батьківщини.

Друга група. Діти спочатку ово8
лодівають іншою мовою, а пізніше,
через кілька років, починають вив8
чати й рідну мову. За К. Ушинським,
чужа мова, “замінивши для дитини
рідне слово, витлумачує їй чужу
природу й чуже життя, які її зовсім

не оточують”. Тому “дитина важче,
тупіше, менш глибоко входить у ро8
зуміння природи й життя, або, інак8
ше кажучи, розвивається повільні8
ше й слабше”. “Заміняючи для ди8
тини її рідну мову чужою, ми в кож8
ному разі пропонуємо їй замість
справжнього й багатого джерела
джерело мізерне й підроблене?”
К. Ушинський. При цьому в свідо8
мості дітей виникає пустка на місці
тих інтелектуальних, моральних і
духовних якостей, які б мали бути
виховані засобами рідної мови.

Третя група. Після народження
діти засвоюють паралельно рідну та
іншу мови. Дуже хибним є і такий
спосіб вивчення мов, бо тоді “жодна
не займе місця природної мови”.
Від такого змішування мов у ди8
тинстві, підкреслює К. Ушинський,
буде ще гірше, ніж у попередньому
випадку: “При такому змішуванні
великий наставник роду людського
— слово не матиме майже ніякого
впливу на розвиток дитини, а без
допомоги цього педагога ніякі педа8
гоги не допоможуть”. 

І далі він продовжує розкривати
результати виховання від змішуван�
ня мов у дитинстві: “Це були або
майже цілковиті ідіоти, або діти, до
того позбавлені всякого характеру,
всякої творчої сили, доступної най�
більш слабоумній, але не зіпсованій
вихованням дитини, що варто було б
показати їх громадськості для напо�
умлення й рятівної науки. Бідні діти,
яке страшне вбивство вчинили над
вами ваші занадто дбайливі батьки:
вони не тільки позбавили вас бать�
ківщини, характеру, поезії, здорово�
го духовного життя, а й з людей пе�
ретворили вас на ляльок для потіхи
собі, на вимогу моди, на потіху сус�
пільству, яке добровільно зрікається
всякої плідної участі в житті народу. І
для чого навіщо все це робиться?”
Ось такі драматичні, нерідко трагічні
результати і для дітей, і для батьків, і
для суспільства від одночасного, па�
ралельного вивчення змалку рідної
та іншої. Це питання розв’язав ще
К. Ушинський: “І для кого правиль�
ний розумовий розвиток, повнота
духовного життя, розвиток думки,
почуття, поезії в душі, національ�
ність людини, здатність її давати ко�
ристь Батьківщині, моральність і на�
віть релігія дітей ніщо в порівнянні з
доброю паризькою вимовою (в разі
раннього вивчення французької мо�
ви — Ю. Р.), — ті даремно трудилися
читати нашу статтю”.

К. Ушинський наголошував на
тому, що постійним вивченням і
глибокими знаннями рідної мови,
вітчизнознавчою інформацією —
“цим тільки можна паралізувати не�
минучу шкоду, що виникає для ду�
шевного розвитку від посилених по�
чаткових занять іноземною мовою”.

Глибоко виважені погляди
К. Ушинського на порушену проб�
лему своєю міцною опорою мали
здобутки європейської науки пер�
шої половини й середини ХIХ ст.
Такої наукової позиції ще ніхто не
заперечив і не спростував. Однак
такі ідеї, положення К. Ушинсько�
го в сучасних умовах замовчуються
і повністю ігноруються МОН Укра�
їни та АПН України. Інакше як ро�
зуміти те, що діти�українці в дош�
кіллі й у початкових класах змуше�
ні вивчати 3 мови (рідну, російську,
— яку мільйони дітей змушені зас�
воювати, бо вона часто більше по�
ширена, ніж державна українська
мова — і з 1 та 2 класу — одну із за�
хідно�європейських мов). А діти
національних меншин часто зму�
шені засвоювати аж 4 мови.

Такої парадоксальної ситуації
немає в цивілізованих країнах світу.

Далі буде.

Юрій РУДЕНКО,
доктор педагогічних наук, 

професор НПУ 
імені М. Драгоманова, 

академік АНВШ України

ВИВЧЕННЯ МОВ У ДИТИНСТВІ: 
ПРОБЛЕМИ І СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ 
або ЧИ ДОЦІЛЬНО ЗМАЛКУ ВИВЧАТИ КІЛЬКА МОВ?

“Соціальне поневолення б’є
по череву, але національне є
значно гірше, воно б’є по стру"
нах серця, калічить душу”.

Я. Коменський
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Мова єдина

ПОГЛЯДИ О. ПОТЕБНІ 
НА ВИВЧЕННЯ РІДНОЇ 
ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВ
До золотого фонду вітчизняної

науки належать праці видатного
українського філософа, психолога,
мовознавця і педагога О. Потебні
(1835—1891). Він реалізував глибо�
ке й широкомасштабне досліджен�
ня проблем мови й мовлення, роз�
крив закономірності засвоєння рід�
ної мови й розвитку мислення та
духовності підростаючих поколінь.
О. Потебня значно поглибив педа�
гогічні й психологічні аспекти про�
цесу вивчення рідної та іноземної
мов.

За О. Потебнею, рідна мова —
єдина, нічим не замінима умова іс�
нування народу, нації, тому не
можна допускати, щоб інша мова
під будь�яким приводом і в будь�я�
кій формі гальмувала, витісняла чи
заміняла оволодіння “дітьми нації”
своєю рідною мовою. Він перекон�
ливо доводив, що вивчення і знан�
ня двох мов змалку не означає во�
лодіння дитиною двома системами
зображення і повідомлення.

О. Потебня вважав: коли мова
школи відмінна від мови сім’ї, то,
як правило, шкільне й сімейне
життя дитини не має нормальних,
гармонійних відносин, взає�
мозв’язків. Він доводив, що в таких
умовах сімейне життя і школа “бу�
дуть зіштовхуватися і боротися од�
не з одним”.

На глибоке переконання нау�
ковця, “чужомовна школа завжди
готує зі свідомості учнів вид палім�
псеста (грецьке слово, що означає
рукопис, написаний на пергаменті
по стертому, найціннішому тексту
— Ю. Р.). Порівняння свідомості
дітей із палімпсестами — дуже вда�
ле, наочно доводить гальмівний,
часто руйнівний вплив російської
мови навчання на розвиток інте�
лекту, моралі, душі й волі мільйонів
українських дітей. 

Упродовж останніх століть
один зміст і механізми мислення,
сформовані в дошкіллі наших дітей
рідною, українською мовою, у ро�
сійськомовних школах замінялися
іншим змістом і механізмами мис�
лення, притаманними російській
мові. При цьому “пропадало” кіль�
ка років пізнання, багато внутріш�
ніх ресурсів дітей або зводилися на�
нівець, або деформувалися.

У листі до О. Штейн учений
піддає різкій критиці чужомовну
загальноосвітню школу, яка ґрунту�
ється на двомовності чи багатомов�
ності російські класичні гімназії, де
кожен учень був зобов’язаний вив�
чати 4—5 мов, О. Потебня називав
“ідіотськими”. Він рішуче засуджу�
вав звичай, моду російських дворян
організовувати вивчення їхніми
дітьми змалку однієї чи кількох
іноземних мов. Це було дуже шкід�
ливо для нормального розвитку ді�
тей, бо інакше “з такого виховання
не виходила б така переважна кіль�
кість дурнів”.

У статті “Мова і народність”
О. Потебня пише: “Ознайомлення
учнів з іноземними мовами має по�
чинатися тільки тоді, коли вони
достатньо укріпилися в знанні сво�
єї мови”. Коли ж порушується така
закономірність, і діти з раннього ві�
ку вивчають іноземну мову, тоді “з
дітей із порядними здібностями ви�
ходять напівідіоти, живі пам’ятни�
ки безглуздя і душевного рабства
батьків”.

Виникає суспільно важливе пи�
тання: можливо, талановиті діти
можуть у дитинстві вивчати інозем�
ну мову, не завдаючи собі жодної
шкоди? О. Потебня відповідає і на
нього. Він піддав ґрунтовному ана�
лізу життя й діяльність відомих та�
лановитих людей, які змалку вив�
чали рідну й іноземну мови й не
втратили здатності творити рідною
(розвивати мистецтво, культуру
свого народу та ін.). Він дійшов од�
нозначного висновку, що “в них ді�

яльність думки іноземною мовою,
без сумніву, відбувалася на шкоду
не тільки думки вітчизняною мо�
вою, але і загальної продуктивнос�
ті”.

СУЧАСНА МОВНА КРИЗА
І ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ
В українському суспільстві три�

ває дивна, багато в чому парадок�
сальна мовна ситуація. Негатив�
ним, навіть загрозливим для вихо�
вання підростаючих поколінь, на�
ціональної безпеки України є те,
що продовжують функціонувати
імперські функції російської мови.
У періоди дошкілля й навчання в
початкових класах діти змушені
засвоювати 3—4 мови. Такий стан
речей — величезний руйнівний
чинник, механізм затуманення сві�
домості сотень тисяч дітей, витіс�
нення духовних першоджерельних
засад, коренів патріотизму і грома�
дянськості, які мають формуватися
лише рідною, українською держав�
ною мовою.

В умовах нашої країни діти на�
ціональних меншин мають спершу
навчатися і виховуватися рідною
мовою, а через деякий час (найчас�
тіше науковці називають 3—3,5 ро�
ки) оволодівати й державною укра�
їнською мовою. При цьому батьки,
педагоги повинні уважно стежити,
щоб діти глибоко знали й рідну, й
українську мови, культури і були
патріотами Української держави,
громадянами якої вони є.

У нас ще не виправлене стано�
вище, бо російська мова домінує в
багатьох сферах життя, зокрема в
сімейному і громадському вихован�
ні. Це порушує природні права ба�
гатьох дітей�українців і представ�
ників національних меншин Украї�
ни навчатися й виховуватися рід�
ною та державною мовами.

Частина ж науковців, а також
представники ЗМІ, чиновники від
педагогіки хизуються тим, що за
кількістю дітей, які вивчають іно�
земні мови в дошкіллі й у початко�
вій школі, а також за кількістю під�
готовки вчителів іноземної мови
наша країна вже випередила… Ве�
ликобританію, Німеччину, Фран�
цію та інші цивілізовані країни. Те,
що такі “лінії випередження” супе�
речать здоровому глузду, положен�
ням вітчизняних і зарубіжних уче�
них, педагогів замовчується і підда�
ється забуттю. Праці, ідеї Б. Грін�
ченка, М. Драгоманова, Г. Ващен�
ка, С. Русової, І. Огієнка, О. Потеб�
ні, К. Ушинського та інших учених
про недоцільність і навіть шкідли�
вість вивчення іноземних мов у
ранньому віці відомі дуже вузькому
колу педагогів і батьків. Їхні пооди�
нокі голоси тонуть у морі кон’юнк�
тури, вузького розрахунку й ефе�
мерного прагматизму й не можуть
подолати “розкрученого” кимось
шаленого ажіотажу, культу мови
“старшого брата” та західноєвро�
пейських мов. Антинаукова ідея
про другу державну (офіційну) мо�
ву в нашій країні є, по суті, прово�
каційною і може тривати до кон�
фліктної ситуації, соціальних збу�
рень і загострення міжнаціональ�
них відносин.

Виникає питання: чи досліджу�
ють наші численні науково�дослід�
ні інститути АПН України й інші
установи, осередки (відділи,
ВНЗівські кафедри філософії, пе�
дагогіки, психології та інш. соці�
альні наслідки білінгвізму чи бага�
томовності сотень тисяч дітей у
дошкіллі й початкових класах? Пи�
тання, звичайно, риторичне. А

представники МОН України поспі�
шають розробляти проекти вивчен�
ня дітьми згаданих вікових періо�
дів… кількох іноземних мов.

На державному рівні слід прий�
няти закони, постанови, які б ство�
рювали умови для того, щоб покін�
чити з ненауковими підходами до
вивчення мов, їх змішуванням у
дитинстві, потворним суржиком,
порушеннями конституційних
прав дітей навчатися рідною і дер�
жавною українською мовами та за�
безпечували мовне середовище, що
виховує, для дітей усіх вікових груп.

Потрібно провести низку нау�
кових, науково�практичних конфе�
ренцій, “круглих столів”, дискусій,
організувати цикл передач, друко�
ваних матеріалів у ЗМІ з порушеної
проблеми.

Давно виникла потреба вклю�
чити до ВНЗівських програм підго�
товки педагогічних кадрів, насам�
перед учителів української та іно�
земних мов, такі теми, як “Законо�
мірності вивчення рідної та інозем�
ної мов”, “Вітчизняні педагоги�
класики, освітні діячі про вивчення
рідної мови”, “Державна україн�
ська мова як найпотужніший чин�
ник зміцнення єдності суспільс�
тва”, “Навчання мовам: проблеми,
суперечності і шляхи реалізації в
дитинстві”, “К. Ушинський і
О. Потебня про вивчення мов у
ранньому дитинстві”, “Двомов�
ність і багатомовність у ранньому
дитинстві: проблеми, суперечності
і соціальні наслідки” та ін.

Необхідно видати масовим
накладом праці вітчизняних учених
К. Ушинського, Г. Ващенка,
Б. Грінченка, І. Сікорського, І. Огі�
єнка, О. Потебні, С. Русової, а та�
кож зарубіжних учених В. Гумболь�
дта, А. Дістервега, І. Канта, Бодуе�
на де Куртене та інших, у яких на
європейському рівні розв’язуються
порушені в цій статті проблеми.

Чим більша увага приділяється
вивченню іноземної мови, тим
більшою мірою необхідно стиму�
лювати учнів глибше вивчати рідну
державну мову, культуру Батьків�
щини, щоб чужомовні елементи не
витісняли цінностей, святинь укра�
їнського народу і щоб мислення,
діяльність і творчість дітей та моло�
ді не мала на собі “іноземного тав�
ра” (К. Ушинський). І тут цілющим
еліксиром духовного здоров’я учнів
і студентів є знання з українознавс�
тва. Адже українознавча наукова
інформація поглиблює корені ду�
ховності, формує патріотизм і гро�
мадянськість, виробляє стійкий
імунітет проти будь�яких соціаль�
них, моральних і духовних негараз�
дів, хвороб.

Треба організувати глибокі нау�
кові дослідження проблем розвит�
ку й виховання дітей, які в різні ві�
кові періоди (дошкілля, молодший,
середній і старший шкільний вік)
вивчають рідну, державну україн�
ську й іноземну (чи кілька) мови.

Від МОН України та АПН Ук�
раїни батьки, вчителі, інші пред�
ставники громадськості чекають
активних і рішучих дій, кроків, а не
дальшого замовчування і нехтуван�
ня такими фундаментальними
проблемами.

Варто проводити активну прос�
вітницьку роботу серед батьків,
широкої громадськості для метою
поліпшення мовної атмосфери в
сім’ї, забезпечення умов для фор�
мування в них наукових поглядів на
критерії визначення національнос�
ті, рідної мови та питання вивчення
іноземних мов. Треба домогтися

глибокого розуміння батьками, пе�
дагогами того, що, з одного боку,
рідна мова — найпотужніший засіб
пробудження й розвитку задатків,
здібностей і талантів дітей, вихо�
вання в них національної свідомос�
ті, гідності, глибоких патріотичних
і громадянських якостей. З іншого
боку, — в науково невиважених
обставинах чужа мова може бути
засобом гальмування розвитку ді�
тей, прищеплення їм рис відступ�
ництва від рідного народу, забуття
історії предків, замулення першод�
жерел творчості тощо.

Коли спільними зусиллями
владних структур, органів освіти,
просвітянських осередків, педаго�
гів і батьків будуть зроблені успішні
кроки в науково обґрунтованому
вивченні дітьми рідної та іноземної
мов, діти виростатимуть добрими й
гуманними, оригінальними й само�
бутніми людьми, глибокими патрі�
отами й активними громадянами
незалежної України. Національний
характер дітей, їхні природні обда�
рування засвітяться яскравими гра�
нями.

Юрій РУДЕНКО,
доктор педагогіних наук, 

професор НПУ 
імені М. Драгоманова, 

академік АНВШ України

ВИВЧЕННЯ МОВ У ДИТИНСТВІ: 
ПРОБЛЕМИ І СОЦІАЛЬНІ НАСЛІДКИ 
або ЧИ ДОЦІЛЬНО ЗМАЛКУ ВИВЧАТИ КІЛЬКА МОВ?
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Зупинимося трохи на історії цієї духовної
традиції.

Преподобний Авва Дорофей, один зі свя�
тих отців, що жив приблизно в кінці VI ст.,
писав: “У Законі написано, що Бог звелів си�
нам Ізраїлевим кожного року давати десяти�
ну з усього, що вони придбали, і коли вони
робили так, то вони мали благословення в
усіх своїх справах. Знаючи це, святі апостоли
встановили і віддали на допомогу нам і як
благодіяння для душ наших іще дещо більше
і вище — щоб ми відділяли десятину від са�
мих днів життя нашого і присвячували її Бо�
гові, щоб і ми таким чином одержували бла�
гословення на всі діла наші й щороку очища�
лися від гріхів, заподіяних нами протягом ро�
ку. Коли апостоли розсудили так, вони освя�
тили нам із трьохсот шістдесяти п’яти днів
оці сім тижнів святої Чотиридесятниці. Бог
дав ці святі дні для того, щоб кожен, хто пос�
тарається уважно і смиренномудро потурбу�
ватися про себе і розкаятися в гріхах своїх,
очистився від гріхів, котрі вчинив протягом
усього року. Так душа його звільнить�
ся від тягаря і таким чином він очище�
ним досягне до святого дня Воскре�
сіння і неосудно причаститься Святих
Таїн, ставши через покаяння в цей
святий піст новою людиною. Такий із
радістю і веселощами духовними, за
допомогою Божою, буде святкувати
всю святу П’ятдесятницю, бо П’ятде�
сятниця, як навчають святі отці, є
спокій і воскресіння душі. Це і озна�
чується тим, що всю святу П’ятдесят�
ницю (від Святої Пасхи до Тройці) ми
не схиляємо колін”.

Усі найважливіші події в історії
Церкви були означені попереднім пос�
том. Постилися старозавітні пророки,
постився Іоан Хреститель, живучи в
пустелі, постився Сам Господь наш Ісус
Христос, сорок днів перебуваючи в
пустелі перед тим, як розпочати свою
місію спасіння людства. Чому? Тому
що піст тілесний у поєднанні з духов�
ним очищає і тіло, і душу, і розум, і по�
чуття, і думки, спрямовуючи їх до не�
бесного. Стримуючись від тілесних на�
солод, людина поступово викорінює в
собі гріховні пристрасті, віддаляється
від демонічних сил, а очищена душа
здобуває велику духовну силу, здатність
звершувати чуда, виганяти демонів
(згадаймо, як Ісус Христос пояснив
своїм учням, що не могли вигнати де�
мона з біснуватого чоловіка: “Цей рід
виганяється молитвою і постом”, і так
поступово наближатись до Бога”. Роз�
думуючи про піст, наш великий Григо�
рій Сковорода писав: 

О піст — наймиліша, найугодніша 
Богу річ!

І чого ти не приносиш тим, що
люблять тебе!
Чого ти не даєш тим, що тебе

додержують?
Адже нічого нема 

для тебе важкого!
Завдяки тобі став наймиліший 

Богові Мойсей
І побачив Бога на горі Сінай.
Тобою був викрадений Ілля 

з вогненної колісниці
І піднятий вверх 

на вогненних конях.
Безперечно, якби тебе 

не любив Даниїл,
Він не став би переможцем левів
І не зміг би побачити заховані
Тайни Бога, якби не ти.
Завдяки тобі став близьким 

другом Христа 
Іоан, — найближчим за всіх,
І хто б не став милим 

Великому Богові
Завдяки тобі, о піст!
О творець Всесвіту Отець Бог!
Даруй нам піст!
Дай нам наслідувати Твоїх рабів,
Зроби для нас, щоб через піст
Стала мертвою наша плоть, 
Щоб змогла жити з тобою.
Звичайно, під плоттю Церква розуміє не ті�

ло, а всі гріховні пристрасті, умертвивши які
постом і молитвою, людина духовно удоскона�
люється настільки, що стає подібною до Бога.
Ідея і мета Великого посту — перенести нас із
одного духовного стану в інший, — шляхом по�
каяння, відсікання гріха. Ніде в богослужіннях
Великого посту не мовиться про піст ізольова�
ний, тобто, як невживання м’яса та іншої їжі.
(“Хто їсть, той для Господа їсть, а хто не їсть,

той для Господа не їсть”, — говорить Священ�
не Писання, нагадуючи, що всяке діло, зробле�
не заради Господа, богоугодне).

Усюди один заклик: “Постімось, братіє, ті�
лесно, постімося й духовно”, — піст тоді має
смисл і приносить користь душі, коли він по�
єднаний із духовними подвигами: молитвою і
покаянням. Стримання в їжі — це не піст, а…
одне з тілесних задоволень. Так постяться і
язичники, і навіть тварини, і вся природа.

Духовне ж стримання — неосудження
ближнього, прощення людям гріхів, вияв
любові до оточуючих (і так само до своєї
власної душі, яку ми, між іншим, не вміємо
любити так, як їй потрібно), подавання ми�
лостині, намагання дотримуватися хоч у ма�
лому науки Христової — це притаманно ли�
ше справжнім християнам. Найкраще сут�

ність духовного посту, на мою думку, роз’яс�
нив святитель Тихон Задонський: “Нехай
поститься розум твій від суєтних помислів.
Нехай поститься пам’ять від злопам’ятства.
Нехай поститься воля твоя від злого бажан�
ня. Нехай постяться очі твої від споглядан�
ня поганого. Нехай постяться вуха твої від
гидких пісень і нашіптувань наклепниць�
ких. Нехай поститься язик твій від наклепу,
осуду, чародійства, брехні, лестощів, лихос�
лів’я і всякого марного та гнилого слова.
Нехай постяться руки твої від побиття
ближнього і розкрадання чужого добра. Не�
хай постяться ноги твої від ходіння на лихий
вчинок. Ось це і є християнський піст, яко�
го Бог наш від нас потребує”. Отже, як пи�
сав преподобний Іоан Кассіян Римлянин,
піст тоді стане жертвою, приємною Богові,

коли він буде прикрашений плодами любові
й покаяння. “Якщо піст не прикраситься
плодом покаяння, то й постовий подвиг ви�
явиться марним, — писав святитель Ігнатій
Брянчанінов. — Мало того, він принесе нам
шкоду, підсиливши в нас самолюбство і са�
мовпевненість”.

Так, саме дні Великого посту найсприят�
ливіші для покаяння. До сліз і покаяння по�
ривають душу грішника ті євангельські чи�
тання, ті жалобним смутком пронизані бого�
служіння, що ми чуємо в храмі, навіть саме
убрання храму — чорні покрівці на іконах, на
Престолі, темне облачення священнослужи�
телів і мирян примушують душу зосередити
увагу на своїх вчинках, самозаглибитись у мо�
литві…

Зовсім змінюється і порядок богослужінь,
і мелодика співу. У дні Великого посту, крім
суботи й неділі, не одправляється Літургія —
ця традиція сягає часів перших християн, які
постилися так строго, що навіть наклали піст
на приймання Святих Дарів, але, щоб підтри�

мати їх у духовному подвигу, було доз�
волено причащати їх напередосвяче�
ними Дарами. З часом склався особ�
ливий чин Літургії раніш освячених
Дарів, яку одправляють лише в середу
і п’ятницю, і за якою священик прича�
щає віруючих Дарами, освяченими в
неділю.

Кожен тиждень Великого посту
має окрему назву й окреме значення.
Найсуворіший — перший тиждень,
коли до середи, поки не одправиться
перша Літургія, найбільш віддані
християни не вживають навіть вареної
їжі, а до п’ятниці — навіть олії. Така
строгість пов’язана з певною подією в
історії Церкви.

306 р. в малоазійському місті Ала�
сії, поблизу Чорного моря, перетерпів
муки за визнання християнської віри
святий великомученик Феодор Тірон.

Через півстоліття після його кон�
чини візантійський імператор Юліан
Відступник, що боровся з християн�
ством, бажаючи поглумитися над
християнами, наказав градоначальни�
ку столиці Візантійської імперії —
Константинополя — першого тижня
Великого посту окропити всі їстівні
припаси на ринках міста кров’ю тва�
рин, принесених у жертву язичниць�
ким ідолам. Тоді архієпископу Євдок�
сію уві сні явився великомученик Фе�
одор Тірон і звелів оголосити христия�
нам, щоб вони нічого не купували на
ринках, а їли варену пшеницю з медом
— коливо. Християни витримали цей
піст, язичники були посоромлені. І в
пам’ять про це ми тримаємо до суботи
строгий піст, а в суботу першого тижня
Великого посту Церква встановила
здійснювати особливе святкування на
честь мученика Феодора. У храмах
цього дня благословляється і роздаєть�
ся віруючим коливо.

Неділя першого тижня має назву
“Торжество Православ’я” — це тор�
жество перемоги Церкви над єресями,
що спотворювали і відкидали вчення
Христа. Цього дня у храмах відправля�
ється Чин Православ’я — спеціальний
молебен, на якому співають многоліт�
тя всім православним і вічную пам’ять
усім будівничим Церкви, а також від�
буваються урочисті хресні ходи.

Суботи другого, третього і четвер�
того тижнів Великого посту присвяче�
ні поминанню померлих — у ці дні від�
правляються парастас і вселенська па�
нахида.

У другу неділю Великого посту
Церква молитовно згадує святителя

Григорія Паламу, який вів подвижницьке
життя на св. горі Афоні, — його вчення про
благодатне Небесне Світло, про можливість
накопичення благодаті Святого Духа шляхом
молитви і посту стало однією з основ учення
Православної Церкви про молитву й подвиж�
ницьке життя.

Третя неділя має назву Хрестопоклонна,
як і наступний тиждень — у цей день на утре�
ні виноситься для поклоніння вірним Хрест
Господній. Це поклоніння Хресту зміцнює
духовні сили віруючих, нагадує всім про те,
що шлях до Воскресіння пролягає через
Хрест і спасіння душі неможливе без розп’ят�
тя своїх пристрастей і гріхів, без перетерпіння
скорбот і страждань. “Візьми хрест свій і йди
за Мною!” — закликає Спаситель. “Хрест —
хранитель Всесвіту, Хрест — краса Церкви,

ÂÅËÈÊÈÉ Ï²ÑÒ
Протягом року Православна Церква встановила дотримуватися в певні дні

посту — тобто стримання тілесного й духовного. Наприклад, одноденні пости в
середу та п’ятницю протягом цілого року (за винятком загальниць і святок) вста�
новлені в пам’ять про зраду Іуди й розп’яття Господа нашого Ісуса Христа. Також
строгого посту дотримуємось у Навечір’я Богоявлення (18 січня), у день усікно�
вення глави Іоана Предтечі (11 вересня) та в день Воздвиження Чесного і Живот�
ворящого Хреста Господнього (27 вересня). Петрів піст (Петрівка) встановлений
на честь апостолів, Успенський (Спасівка) — на честь Успіння Божої Матері (з 14
по 28 серпня), Різдвяний (Пилипівка) — від 28 листопада (день пам’яті св. апос�
тола Филипа) по 6 січня.

Але найбільший і найголовніший за своїм духовним значенням — це Великий
піст, що розпочинається за 7 тижнів до Великодня і завершується в Лазареву су�
боту (або Вербну суботу). Після Вербної неділі (Вхід Господній в Єрусалим) роз�
починається Страсний тиждень, і християни також дотримуються строгого пос�
ту в пам’ять про страждання і смерть Ісуса Христа.

Дари Святого Духа. Рада. 
Перша половина XVIII ст. 

Дари Святого Духа. Розум. 
Перша половина XVIII ст. 

Таїнство Єлеоосвячення. 
Перша половина XVIII ст. 

Таїнство Покаяння. 
Перша половина XVIII ст. 
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Перші слов’янські переклади Святого
Письма здійснили славетні солунські церковні
діячі й просвітителі Кирило (Костянтин) і Ме�
фодій. Саме для перекладу окремих книг Біб�
лії вони й розробили першу слов’янську абет�
ку — глаголицю (бл. 863 р.), яку в давнину на�
зивали куриловицею (кириловицею). Проте
оскільки глаголиця забулася, старовинну наз�
ву перенесли на іншу слов’янську графіку, ав�
тор якої невідомий. Пізнім варіантом цієї ки�
рилиці ми і користуємося.

Перше повне зібрання біблійних книг цер�
ковнослов’янською мовою з’явилося в Новго�
роді Великому в 1499 р. за ініціативи митро�
полита Геннадія і отримало назву Геннадіїв�
ської Біблії.

Перше друковане видання церковно�
слов’янської Біблії  здійснене 1581 р. в Остро�
зі Іваном Федоровичем — це знаменита Ост�
розька Біблія. Свого часу примірник цього
найточнішого на той час перекладу Святого
Письма подарували Іванові Грозному. В наш
час кілька примірників раритету зберігають у
різних країнах світу, зокрема в бібліотеці Свя�
того престолу у Ватикані.  Національна бібліо�
тека України імені В. І. Вернадського має 16
примірників Острозької Біблії.

Останки першодрукаря Івана Федоровича
вже понад 400 років ніяк не можуть поховати.
Вони знаходяться в одному зі львівських му�
зеїв.

Сучасний переклад Острозької Біблії пре�
зентували 2003 року. Цю титанічну працю ви�
конав греко�католицький священик Рафаїл
Турконяк, присвятивши їй тридцять років сво�
го життя. Для цього йому довелося стати
програмістом і навіть розробити власні
комп’ютерні програми для перекладу.

Найвідоміший переклад книг Святого
Письма староукраїнською мовою — Пересоп�
ницьке Євангеліє (1556—1561 рр.), виконане
архімандритом  Пересопницького Пречистен�
ського монастиря на Волині Григорієм. Пам’ят�
ка містить унікальний матеріал для вивчення іс�
торії української мови. Вага книги в оправі —
9 кг 300 г. У незалежній Україні стало традицією
під час присяги Президента на вірність наро�
дові України поряд із Конституцією України й
Актом проголошення незалежності України
класти Пересопницьке Євангеліє.

Найпоширеніший варіант Біблії в Україні
(кінець XVIII—XIX ст.) — Єлизаветинська Біб�
лія, новий церковнослов’янський текст Біблії,
що з’явився в Росії  1751 року. В його основу
покладено текст Острозької Біблії. Цим варі�
антом Святого Письма користувалися всі ук�
раїнські письменники й культурні діячі XIX ст.
Саме Єлизаветинську Біблію брав за основу
Тарас Шевченко, роблячи переспів Псалмів.

Перший повний переклад Біблії україн�
ською мовою здійснили П. Куліш, І. Пулюй та
І. Нечуй�Левицький. Зародження в Куліша ідеї
Біблії українською мовою можна віднести до
часу Кирило�Мефодіївського братства. Куліш
вірив у визволення українського, а разом із
ним і решти слов’янських народів із духовного
й фізичного кріпацтва не насильницьким шля�
хом, а через духовне зростання, заглиблення
у релігію й культуру. Саме тому переклад Біб�
лії був нагальним завданням, яким перейма�
лися всі члени братства. Серед спогадів Кулі�
ша знаходимо згадку про те, що Тарас Шев�
ченко, захопившись у 40�х роках думкою про
переклад Святого Письма, заради експери�
менту розділив між приятелями частини Но�
вого Заповіту для перекладу рідною мовою.

Систематично працювати над перекла�
дом Куліш почав у 60�х роках XIX століття. Щоб
утілити задум, авторові довелося докласти
героїчних зусиль. Спершу вже готовий пере�
клад Євангелій отримав негативну оцінку ре�
цензентів, оскільки робився зі старо�
слов’янської, а не з оригінальних мов. Куліше�
ві довелося розпочати спочатку й залучити
помічника. Ним став усесвітньо відомий фізик
і електротехнік, українець Іван Пулюй. Серед
найвідоміших його досягнень — дані про кое�
фіцієнти внутрішнього тертя та дифузії газів і
пари, удосконалення технології виготовлення
розжарювальних ниток для освітлювальних
ламп, перше дослідження неонового світла.
Низка промислово розвинених країн Європи
запатентували запропоновану Іваном Пулюєм
конструкцію телефонних станцій та абонент�
ських апаратів, зокрема застосування розпо�

дільчого трансформатора. За участю Пулюя
запущено низку електростанцій на постійно�
му струмі в Австро�Угорщині, а також першу в
Європі на змінному струмі. Саме Пулюй, а не
Рентген, був першовідкривачем Х�променів.
Пулюй зробив перший знімок повного люд�
ського скелета.

За свідченням очевидців, Іван Пулюй знав
15 мов, у тому числі — грецьку і гебрейську.
Перед тим, як розпочати кар’єру фізика, був
вихованцем теологічного факультету. Саме
таку людину й шукав Куліш. Зі спогадів остан�
нього відомо, що зустрілися вони у віденській
кав’ярні — втомлений старий чоловік і 24�річ�
ний бідний студент�фізик.  Щоб якось допо�
могти бідоласі, Куліш пропонує йому взятися
за переклади фраґментів Євангелій. Так Пу�
люй отримує підробіток, а Куліш — якісні пе�
реклади. На цьому творча співпраця не скін�
чилася і тривала ще двадцять років.

Ледь не поклала кінець роботі катастрофа,
що сталася у 1885 р. Пожежа в маєтку Куліша
Мотронівці  6 листопада знищила не лише бу�
динок, а й переклад Старого Заповіту. Куліш
розпочинає все спочатку і займається перек�
ладом аж до своєї смерті 1897 р. По смерті чо�
ловіка, пані Білозерська�Куліш передає руко�
пис на сховок В. Тарновському до його київ�
ського музею. Тарновський, перевіривши ру�
копис, виявляє, що той незакінчений на трети�
ну, і віддає його І. Нечуєві9Левицькому на
доопрацювання. Саме йому належить перек�
лад 8 книг Старого Заповіту. Пулюй завершив
переклад Книги Псалмів. Так колективними зу�
силлями у січні 1904�го в друкарні  А. Гольцгав�
зена у Відні з’являється перший повний перек�
лад Біблії українською мовою.

Цікаво, що своїм перекладом П. Куліш
проходить той самий шлях, яким колись про�
йшов німецький реформатор М. Лютер. Зок�
рема Куліш, як і Лютер, був автором першого
повного перекладу Біблії рідною мовою. Ні�
мецький реформатор, як відомо, використав
один із саксонських діалектів, чим і заклав під�
валини сучасної німецької  літературної мови.
Куліш, у свою чергу, звертається до мужиць�
кої, “низької”, “вульгарної”, як тоді вважали,
мови, заявляючи про її право бути богослуж�
бовою. А це утверджує її найвищий соціальний
і духовний статус, що для імперської влади не�
безпечніше за будь�які сатиричні памфлети.
По�друге, М. Лютер у перекладі Біблії відмо�
вився від непохитної за своїм авторитетом
Вульгати і перекладав із оригінальних біблій�
них мов. Куліш так само відмовляється від ка�
нонічного старослов’янського тексту, щоб
зробити оригінальні переклади. Зрештою, як і
Лютер, Куліш своїм перекладом викликає обу�
рення церковних ієрархів. Йому не могли про�
бачити відступу від нехай віджилої, зате такої
славетної традиції, активно пропагованої ім�
перською політикою Третього Риму.

Куліш, Пулюй і Нечуй�Левицький були
першовідкривачами. Вони не просто мали ви�
конати гігантську перекладацьку й редактор�
ську роботу, а й мусили самі створити мовну
традицію перекладу сакральних текстів, за�
класти основи конфесійного стилю нової ук�
раїнської мови — і все це в умовах тогочасної
антиукраїнської політики.

Найпопулярнішим варіантом Біблії україн�
ською мовою є переклад Івана Огієнка (мит�
рополита Іларіона), вперше надрукований
1962 року. Для Івана Огієнка мова, Церква і
нація були нерозривно пов’язані, а Біблія ро�
зумілася як посередник такого зв’язку. Він
стверджував: “Рідна мова — шлях до Бога,
шлях найкоротший і найкращий”. “Церква —
основа культури літературної мови”, а також:
“Утрата своєї національної мови помалу веде
до утрати своєї Віри і нації”. Святе Письмо ро�
зумілося Огієнком як осердя духовного й
культурного життя нації та як інтеграційний
фактор націєтворення. Саме тому Біблія має
бути прикладом для наслідування передусім у
мовному плані, стати зразком літературної
мови. Його переклад створювався відповідно
до цих вимог і досі залишається найкращим і
найпоширенішим. Переклад православного
священика Огієнка також вважається найкра�
щим українським протестантським перекла�
дом Біблії.

Досліджувала
Валентина ВЗДУЛЬСЬКА,

Національний університет 
“Києво�Могилянська академія”

УКРАЇНСЬКОЇ БІБЛІЇ
ВАРТО ЗНАТИ

Хрест — вірних утвердження, Хрест — Анге�
лів слава і демонів мука”, — співається в сти�
хирі на поклоніння.

Цей тиждень — середина Великого посту,
в народі його ще називають Середохресним.
Він також особливо строгий.

П’ятий тиждень називається Похваль�
ний, бо в суботу на утрені вперше за Великий
піст одправляється служба з акафістом —
Похвала Пресвятій Богородиці. Цього дня ми
згадуємо здійснене заступництвом Божої Ма�
тері чудесне спасіння від ворогів столиці
Візантійської імперії Константинополя 326 р.
Тоді ж був складений АКАФІСТ (гр. “не сиді�
ти”) — урочистий богослужбовий піснеспів,
що прославляв Божу Матір, під час якого
тим, що моляться, слід стояти.

Цей подячний спів до Богородиці ми й
сьогодні звершуємо в храмах, але особливо
урочисто — в суботу Акафістну. За зразком
цього першого акафісту стали складатися й
інші акафістні співи, що прославляють Гос�
пода, церковні свята, чудотворні ікони Божої
Матері, святих угодників Божих.

Іще п’ятий тиждень присвячений препо�
добній Марії Єгипетській. На утрені в четвер
(одправляється, як правило, в середу ввече�
рі), відбувається найзворушливіша служба
року, т. зв. “Стояння Марії Єгипетської”. На
цій службі прочитується повністю (частина�
ми він читався в понеділок, вівторок, середу і
четвер першого тижня) Великий Покаянний
Канон святителя Андрея Крітського, а також
вражаюче житіє Марії Єгипетської, непере�
вершений в історії Православної Церкви
приклад покаяння.

Значення і мета Канону — виявити наш
гріх і таким чином привести до покаяння че�
рез глибоке споглядання біблійної історії,
котра воістину є історією гріха, покаяння і
всепрощення. “Душе моя, душе моя, устань,
чого спиш? — закликає автор Канону. — По�
дивись: блудники і розбійники випереджають
тебе в Царстві Небесному!”

І саме таким прикладом покаяння вели�
кого грішника, що досяг Царства Божого, є
для нас житіє преподобної Марії Єгипетської.
Вона народилася в Єгипті, і ще за життя бать�
ків молодою дівчиною покинула їх і пішла до
Александрії. Там втратила свою невинність і
віддалася нестримному й ненаситному пере�
любству, гадаючи, що весь смисл життя поля�
гає у задоволенні плотської пристрасті. Так
прожила вона 17 років! Якось Марія потрапи�
ла на корабель, що плив з Єгипту до Палести�
ни, як виявилось, там були і християни, що
мандрували в Єрусалим на свято Воздвижен�
ня Хреста Господнього.

Марія, віддаючись безсоромному блуду,
припливла до Єрусалиму. Коли ж настало свя�
то, вона разом з іншими хотіла ввійти до храму,
але якась невидима сила відштовхнула її. Бага�
то разів намагалася вона ввійти, але невидима
рука не пускала її. Повз неї проходили сотні лю�
дей, а Марія стояла і плакала. Вона зрозуміла
причину, чому сила Божа не пускає її до Хреста
— за її гріховне життя. Тоді вона звернулась із
покаянною молитвою та гіркими сльозами до
Матері Божої, обіцяючи змінити своє життя.
Нарешті вона увійшла до храму і разом з інши�
ми поклонилась Животворному Хресту. Але ко�

ли виходила, почула голос, який сказав їй: “Пе�
рейди Йордан, і там знайдеш спокій”. І вона, не
вагаючись, пішла за цим покликом. Розпитав�
ши дорогу до Йордану і причастившись в одній
із церков Святих Тайн, Марія увійшла в пусте�
лю і прожила, не виходячи з неї, сорок сім ро�
ків. “Цілих сімнадцять років боролась я з грі�
ховними думками та звабливими споминами
минулого життя, — розповідала вона духовному
старцю. — Боротьба ця була така, що і тепер,
коли згадую про неї, я здригаюсь. З одного боку
я відчувала невимовні страждання від голоду та
спраги, тому що живилась я одними тільки тра�
вами в пустелі. Страждання посилювались
згадками про смачну їжу в дні розпусти. Злий
дух навівав мені картини моїх гріховних вчин�
ків. З іншого боку одяг, в якому я прийшла, з
плином часу розпався, і тіло моє жорстоко
страждало то від сонячної спеки, то від холоду.
Інколи напівспалена або зледеніла я падала в
знемозі на землю — і тисячі демонічних спокус
нападали на мене з новою силою… У ці тяжкі
часи я гірко плакала і молила Пресвяту Богоро�
дицю не залишити мене…”

І справді, принісши такі плоди покаяння,
Марія повністю очистилася від гріха й досяг�
ла такої святості, що коли вона молилася, то
підіймалася в повітрі на лікоть від землі… А
щоб причаститися від Святих Тайн, вона пе�
рейшла Йордан як по суходолу, осінивши во�
ду хресним знаменням…

Незвичайною була і смерть Марії, і її по�
хорон… Щоб дізнатися про це дивне й диво�
вижне життя, варто прийти до храму в середу
п’ятого тижня Великого посту. Навіть най�
більший грішник не може залишитися байду�
жим, слухаючи цю незвичайну повість.

І наостанок скажу, що Церква ніколи не
була жорстокою до своїх чад, тож, керуючись
словами Ісуса Христа “Хто може вмістити, не�
хай вмістить”, не вимагала надмірного посто�
вого подвигу від немічних тілом і духом. Стро�
гості посту духовного повинні дотримуватися
всі, а щодо тілесного, то кожен повинен вихо�
дити з власних сил, щоб не ослабнути і не
впасти в більшу спокусу. Піст опускається для
хворих, для дітей до 7 років, для тих, що важ�
ко працюють, старих і немічних людей. При
сучасній екології, коли більшість людей хворі,
Церква благословляє вживати рибу (крім се�
реди та п’ятниці) на другому, третьому, п’ято�
му і шостому тижнях Великого посту.

Про два останні тижні — Вербний і
Страсний — поговоримо окремо, а тепер, на
завершення, — знов поезія Григорія Сково�
роди:

Трудно покорити гнів і прочія страсти.
Трудно не отдать себе в плотскії сласти,
Трудно от всіх невинно снести укоризну,
Трудно оставить свою за Христа Отчизну,
Трудно взять от землі ум на гори небесні,
Трудно не потопиться в міра сего бездні.
Кто может побідить всю сію злобу древну?
Се Цар<Властитель, кріпок 

чрез силу душевну!
Отже, з молитвою і з Господом людина

може звершити будь�який подвиг і досягти
найвищої досконалості, — чого й прагнемо
ми, вступаючи у Великий піст.

Людмила ІВАННІКОВА

Святий Микола і Марія Єгипетська. XVIII ст.
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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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Тарасова церква

ЗВЕРНЕННЯ
ДО ВСІХ УКРАЇНЦІВ СВІТУ

Всеукраїнське товариство “Просвіта” імені
Тараса Шевченка виступило з ініціативою спо8
рудження Кобзаревого храму біля Чернечої го8
ри в Каневі.

20 травня 2001 року був установлений Хрест
на місці спорудження майбутнього Храму “Та8
расова Церква”, що має стати символом єд8
нання всіх українців усього світу.

Ми мусимо всім миром звести Кобзареву
Церкву — церкву єднання, церкву братолюб8
ства, яка б свідчила, що Бог і Україна єдині.

Усім, хто хоче зробити пожертву на споруд8
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, 

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

СЛОВО ОФІРУВАЧА
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УСІ КВІТИ ПОЛІССЯ...

Замок Циганка

Лев

Миколу Максименка вітали міністр культури і туризму Ігор Ліховий, 
директор музею Наталія Клименко та скрипаль Кирило Стеценко

Козак
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Фото Олександра Литвиненка
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